
ال�سوري  الإعالَمين  ت�سارك  الذي  الخبر 
وال��ت��رك��ي ال��ت��روي��ج ل��ه منذ اأي���ام ي��ق��ول اإن 
في  القي�س  ام��رئ  قبر  اكت�سفوا  الأت���راك 
تّلة من تالل اأنقرة! كذا، وبكل خّفة، ومن 

دون تقديم اأي دليل علمي من اأي نوع.
اإذاً، بعدما اأعطت ال�سلطات ال�سورية اأمراً 
من  العثماني«  »الح��ت��الل  تعبير  بحذف 
بعبارة  وا�ستبدالها  المدر�سية  المناهج 
»ال��ف��ت��ح ال��ع��ث��م��ان��ي«! وب��ع��دم��ا اأوع����زت اإل��ى 
على  بالعمل  المرتزقة  المخرجين  اأح��د 
م�سل�سل يبّي�س �سفحة الحتالل العثماني 
اأبطاًل،  جاء  الهمجي ويجعل من رموزه 
اأحابيل  رهينة  ليكون  القي�س  ام��رئ  دور 
لم  ح��ي��ث  اأي�����س��اً،  �سياحية  و...  �سيا�سية 
ك��ّت��اب  ات��ح��اد  ال��خ��ب��ر رئ��ي�����س  ُم��ع��ل��ن  ي�ستِح 
اأورا���س��ي��ا عمر دل��ي اأوغ��ل��و م��ن ال��ق��ول ب��اأن 
العرب«  لل�سّياح  »م��زاراً  �سيغدو  القبر  هذا 
الذي  نف�سه  التعبير  ح��ال  كل  على  )وه��و 
لو�سف  ال��ت��رك��ي��ة  ال�سحافة  ا�ستخدمته 
ح��ال��ة ال��ت��دّف��ق ال�����س��ي��اح��ي ل���زي���ارة م��ن��زل 
التركي  الم�سل�سل  بطلَي  ولمي�س  مهند 

ال�سهير(. ال�سطحي 
اأم��������ام ه������ذه ال���م�������س���رح���ي���ة ال���م���ك�������س���وف���ة، 
ن�������س���األ ال�������س���ل���ط���ات ال�������س���وري���ة ال�������س���وؤال 
تكت�سف  اأن  بتركيا  ح��ّري��اً  األ��ي�����س  الآت����ي: 
ق���ب���ور ب��ع�����س اأب����ن����اء ل�����واء ال����س���ك���ن���درون 
ال����ذي����ن ق��ت��ل��ت��ه��م ل��رف�����س��ه��م الح����ت����الل، 
ق���ب���ل اك��ت�����س��اف��ه��ا ق���ب���ر ام�����رئ ال��ق��ي�����س؟!
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دارت بنا الدنيا والأحوال والف�سول من 
اإلى �سو�ساء  اإلى درب، ومن �سكون  درب 
والم�ساعر  العاطفة  ب��رج  م��ن  اأب��ع��د  اإل��ى 
اللهفة  ذقنا  حتى  حوالينا،  الحقول  في  الهائمة 
والجرح في اليَدين وال�سواعد من الأ�سواك ومن 
ومن  الت�ساوؤلت  من  خرجنا  وحتى  الخرم�سات، 
تمّهل.  واإل����ى  ان�����س��راح  اإل���ى  وال��ف��ذل��ك��ات  التعابير 
وذه��ب��ن��ا اإل���ى ه��ن��اك، اإل���ى ح��ي��اة م��ن ذل��ك الأم�����س، 
ل��ن��ت��ذّك��ر ال���م���وّدة وال��ق��ب��الت وال��م�����س��اف��ح��ات، وه��ا 
نحن ننه�س للقادمين اإلينا ونرّحب بما يحملون 
النف�سية  ال��ن��وازع  م��ن  الخفية  ال��ه��ب��ات  ت��ل��ك  م��ن 
ال��ط��اه��رة وم���ن ال��ل��ط��اف��ة ال��ت��ي ل��ه��ا اأ���س��ل��وب��ه��ا في 
نلقط  واأن  المهّذب  الكالم  يتناثر  اأن  وفي  القول 
من  وب�سكل  بالتحية  عليها  ون��رّد  كلمة  ك��ل  نحن 
اأ�سكال الحوار والرّقة التي تزّين الأ�سخا�س وهم 
اأن  وفي  ال�سداقة  ملتقى  وفي  المعرفة  �سوق  في 
نكت�سف معاً ما في الأعماق من ر�سالة ومن �سلة 
بالحا�سر، بالزيارة التي تتّم وبها �سنق�سي الوقت 
ون��ل��ّف��ه ب��ح��زام م��ن ال��م��وؤان�����س��ة، وم��ن محّبة نحن 
زرعناها في ذواتنا، في بيتنا حيث الحجر يتراكم 
اأو ما  اأن يكون لها ما يفوقها  ويزدهي بمتانة قل 

ي�سبهها.
وج���ّدت���ي ه���ن���ا، وع��ّم��ت��ي ال��ق�����س��ي��رة ال��ق��ام��ة ه��ن��ا، 
وكلتاهما في زّي المراأة التي �سبقت الحداثة، وفي 
منديل  الراأ�س  وعلى  الكاحل،  حتى  طويلة  تّنورة 
من اللون البنف�سجي اأو من الغامق ول ما يح�سر 
ذلك ح�سراً في نوع واحد، وكلتاهما مثال وطريقة 
في العي�س ال�سابق وفي اأن تخرج المراأة كاأنها من 
اللون  الباذنجانة الوحيدة. ذلك لأن  اللون  حيث 
ل ظهور له، ولأن ما تلب�س الثنتان هو الحيادي 
وهو الطويل، وال�سدرية �سرورية ليكتمل الكمال 
ولأن تبدو الثنتان في اأح�سن روؤية وفي اأن تطاّل 
اإط��الل��ة  ال��ج��ي��ران  ال��ق��وم، على  ال��غ��ي��ر، على  على 
الن�سق  اأو مانع، وهما ترتديان  العّفة وثمة حافز 
الجّدي، وربما كان جديداً ذات مّرة وربما تغّيرت 
الروؤية، روؤية اللبو�س، ونحن لنا طبيعتنا المالحة 
والمملحة بالهواء الذي ي�سفر قلياًل، وباأننا ننظر 
ال��ج��الل. واإذا  ال��م��راأة نظرة الك��ت��ف��اء، نظرة  اإل��ى 
�ساءت جّدتي اأن تغّير قطعة فذلك يكون وعندها 
الطويل  الج�سد  وعندها  ال�سبر  وعندها  البديل 
وربما  القما�س.  م��ن  يلّبيها  م��ا  وعندها  والعالي 
ب�سمة  اأطلقت  ورّبما  بلوزة  ورّبما  مندياًل  ا�سترت 
من الرهافة ومن ال�سخرية الناعمة والأنعم من 

ال�سم�سم والأحمر ال�سماق، بل من الزهو الطارئ 
ب��ع�����س ال�سقاء  ال��ت��ع��ا���س��ة وي��م��ح��و  ي��غ��ط��ي  وال����ذي 
زارها  وطالما  �سقيت  طالما  وهي  التعب،  وبع�س 
طائر الألم وحط على كتفها، على جملة قامتها، 
وه��ي ط��ال��م��ا ب��ك��ت واأر���س��ل��ت النحيب ف��ي ال��ه��واء، 
ح��ادث  ف��ي  ق�سى  ال��ذي  وال���دي  ابنها  على  نحيباً 

�سّيارة وهو في الخدمة الع�سكرية.
اإلى  يهبط  ال��ذي  الطويل  زّيها  لها  اأي�ساً  وعّمتي 
الأ���س��ف��ل وه���و ال�����رداء ال����ذي ك���ان ل��ه��ّن ف���ي تلك 
الحقبة، في الزمن ال�سابق، اإل اأن ال�سبايا اأبدلن 
ذل���ك، وه���ّن ف��ي زّي ح��ت��ى ب��ع��د ال��رك��ب��ة، وت��غ��ّي��رت 
ال��ق��روّي،  ال��ري��ف��ي،  المجتمع  ف��ي  واإذا  ال��م��ن��اظ��ر، 
�سيء من حّرية المراأة الحديثة، اآنذاك، �سيء من 
الظهور والك�سف عن بع�س مقاطع الج�سد، وكنا 
اإلى  والفاح�سة  الحارة  النظرة  في  ال�سباب  نحن 
واإلى الجيل الذي تال وعليه  الجيل الذي م�سى 
�سفات من الأنوثة التي تزاأر وترغب في ال�سعود 
من المخباأ، من المطمور مثل ليرات الذهب، اإلى 
حيث تخطو وتحمل الجّرة على كتفها ممتلئة من 
ماء العين التي في ال�ساحة. وكم هي ر�سيقة وكم 

في اإغراء.
***

ال�سروال، لأننا في  نلب�س  اأننا لم  اإل  كّنا،  وكذلك 
مثل  نكون  لن  الأبناء  نحن  ولأننا  الحركة  ب��راءة 
الطربو�س  ن�سع  ولن  والأقحاح،  الميامين  الآب��اء 
رافقنا  ما  وهو  ال�سورت  ولنا  الع�سا.  نم�سك  ولن 
ف��ي ال�سبا، ف��ي ال��م��در���س��ة، اإل���ى م��ا ب��ع��د، ول��ن��ا اأن 
نجتاز بالعادات ال�سّيقة، واأن نبحر في المجتمع 
الملتّف بع�سه على بع�سه مثل حزمة الق�سب، كل 
مفرد اإلى جانب مفرد، واأن نح�سل واأن نعثر على 
ن�سّج  واأن  ينا�سبنا،  ال��ذي  الطوق  على  الطريقة 
واأن نرك�س في التراب وفي اأي جزء اآخر، عن�سر 
نكهته  اإل  القديم  نترك  واأن  ال��غ��زال،  رك�س  اآخ��ر 
وكال�سيكيته، واأن  نم�سي اإلى الغابة المتطّورة، اإلى 
الكرمة الخ�سبة ون�سادف العجب واأخاه العجاب.

وحديث هذه الأزياء يقودنا اإلى ما اأح�ّسه ورطتنا 
���س��اأن الق�سيدة  ال��م��ط��روح م��ن  اإل���ى  ال��م��ع��ا���س��رة، 
العربية التي تمار�س الآن وياأخذها الفر�سان اإلى 
جهات من الغابة المتال�سقة حيث يغيب ال�سوء 
اأح�����س��ن ال���ورق،  ول يبقى ���س��وى ف��ج��وات وب��ع�����س 
وبع�س اأح�سن الألياف. وما على الذي يرغب في 
اأو  الم�سوار،  اأر���س  يحفر  اأن  �سوى  الطريق  عبور 
اأن يبتكر مفتاحاً اأو فاأ�ساً ليقطع العقبة اأو الجذع 

المانع، وهنا اأن يبتكر اأي�ساً ويحمل دلوه وي�ستقي 
من التراث، ول غرابة اأن يفعل، لأن كل ال�سعراء 
اإلى ناحية نائية، ثم  حين ي�سّذون فاإنهم ي�سلون 
واأن  الن�سباط  اإل��ى  حنيناً  القاعدة  اإل��ى  يلتفتون 
يكتبون  ما  يلّونون  حيث  ذلك  تجربة  في  يكونوا 
ثمة  واإن��م��ا  الحرفة،  اأق�سى  على  يقت�سرون  ف��ال 
اإغراء من القاعدة اأن ي�سنعوا اأبياتاً على قيا�سها، 
ولتلك  لأنف�سهم  من�سفين  ويكونوا  ميزانها  على 
ال���ج���ذاب���ة. وه���ك���ذا ي��ك��ون ال��ج��ن��ى ج��ن��ى ال��ر���س��ى 

والحنكة والتدبير المهيب.
***

النثرية  الأج���واء  ف��ي  الطالعين  لل�سعراء  ولي�س 
ومنها، �سوى اأن ينالوا الغفران، �سوى اأن يبادروا 
م�ستوى  ع��ل��ى  ي��ك��ون��وا  واأن  ق��رائ��ح��ه��م  �سحذ  اإل���ى 
ولي�س  التنويع  عليهم  اأن  يعني  وه��ذا  المغفرة. 
اأن يكونوا على وزن واح��د، على بحر واح��د، على 
والالحقون  لهم  ال�سابقون  وي��دع��و  واح���د.  نمط 
من  واقعهم،  من  ياأخذوا  اأن  اإل��ى  ال�سعراء  اأولئك 
اأم���ره���م اأم��ث��ول��ة ل��ي��ك��ون��وا اأوف���ي���اء ل��ل��ت��ج��دي��د في 
�سك  ول  ذات��ه��ا.  في  الإ�سالة  عن  وللتنقيب  ذات��ه 
ك��ّل حال  الأ�سالة، وه��ي في  ي��ّدخ��رون  في كونهم 
فوارقهم  ال�سعراء  يعطي  ما  ناطقة،  حقيقة  وكّل 
والتمايزات.  وما يوؤول بهم اإلى اأن يكونوا �سادقين 
جداً في اأعمالهم، في قري�سهم الذي هو، قبل اأن 
يكون كذلك، اأي من م�سدر مفرد، كاأنه من معين 
م�سترك ول ما يدّل على طابع خا�س ولون خا�س.
ينه�س  ول  م��ت��ع��ّدداً  لي�س  القري�س  ه��ذا  ك��اأن  ب��ل 
على ثابت في التربة. ثم ل هروب اإلى الورقة اإلى 
علبة  م�ستريحة في  العّدة  تكون  اأن  قبل  الكلمات 
الكاتب  يكون  اأن  وقبل  الأرك���ان،  وملهمة  الوحي 
باأقالمه ب�سفاته، بمواهبه الموّزعة على  حا�سراً 
الأم��ام،  اإل��ى  كل ح��رف وك��ل �سعيد، ومنها يتدّرج 
اإل����ى م��ح��ّط ال��م��ع��رك��ة، وي��ع��م��د اإل����ى ال��ع��زف على 
اأوتاره، وما اأحوجه اإليها واإلى مو�سيقى من اآلته، 
من �سنعه وهو بها في عز النخوة وفي اأ�سّده من 
يدرك  باأنه  التامة  الثقة  وم��ن  بالعطاء،  الإي��م��ان 
ق�سيدته.  في  اأم��الك��ه،  في  �سلطان  واأن��ه  اللعبة، 
وم��ه��م��ا ت��ف��ّرق��ت ال���ح���دود وت��ك��اث��ر ال�����س��ب��اب ف��اإن��ه 
كالمثل ال�سائر عليه الفعل والتقّدم واإن من البيان 
ل�سحراً، واإن في المو�سيقى الم�سيطرة عليه لأكثر 
من نوطة ومن لوعة، ومن ثّم اأن يكون على قدر 
ذلك اأجمع، واأن يرتدي معطفه الثمين الذي هو 

طابعه في اأي �ستاء واأي عا�سفة.

بف�سيحة  الثقافية  �سحافتنا  اه��ت��م��ام 
ال��ف��رن�����س��ي ب���رن���ار ه���ن���ري ل��ي��ف��ي، ُي��ث��ي��ر 

الريب.
ال��ف�����س��ي��ح��ة، وتحليالت  ع��ن  ت��رج��م��ات وم���ق���الت 
ذاتها  ال�سفحات  ف��ي  واأي����ن؟  ع��ب��ر.  وا�ستخال�س 
التي ترف�س ن�سر )بل وتحارب( ظهور اأي ف�سيحة 
»محّلية« موّثقة، بل واأ�سّد بوؤ�ساً وكارثية من تلك 

الف�سيحة.
بف�سيحة  اأي�������س���اً  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ���س��ح��اف��ت��ن��ا  اه��ت��ّم��ت 
بف�سيحة  وق��ب��ل��ه��ا  ه��ي��غ��م��ان،  هيلينه  الأل��م��ان��ي��ة 

مواطنها غونتر غرا�س... اإلخ.
ُت�سعدنا  ك��ذل��ك  ولأن��ه��ا  الآخ���ري���ن،  ف�سائح  اإن��ه��ا 
فهي  ن��ح��ن،  اأم���ا ف�سائحنا  اإث��ارت��ن��ا.  م��ن  وت��زي��د 
ب��ال��ت��اأك��ي��د »م��ل��ّف��ق��ة« و»ث���ق���اف���ة م��ك��ائ��د« واأخ���ي���راً 

»�سحافة �سفراء«!
لكن َم��ن ه��م الآخ���رون؟ َم��ن ه��م ال��ذي��ن تتحّم�س 
مثاًل  هم  هل  بهم؟  للت�سهير  الثقافية  �سحافتنا 

َمن لي�سوا عرباً؟
اأخ��رى من ذرى  الجواب: بالطبع ل. وهذه ذروة 
الف�ساد الثقافي العربي الوقح. ففي غير �سفحة 
م���ن ه����ذا ال���ع���دد لح����ظ ال�����س��دي��ق ع��ب��د ال��م��ن��ع��م 
و���س��ّه��روا  اأدان�����وا  ال��ذي��ن  المثقفين  ب���اأن  رم�����س��ان 
بروؤوف م�سعد لزيارته القد�س، هم اأنف�سهم الذين 

امتدحوا اأهداف �سويف لزيارتها القد�س.
وف��ي مقالة ُن�����س��رت ف��ي م��وق��ع ه��ام�����س��ّي، رغ��م اأن 
 ،)!( معروفة  اأ�سا�سية  منابر  في  تن�سر  �ساحبتها 
ا�ستغربت جاكلين �سالم كيف اأن المثقفين الذين 
ديوانها  بترجمة  لقبولها  مر�سال  اإيمان  هاجموا 
اإلى العبرية، لم يفتحوا فمهم بخ�سو�س ما فعلته 
جمانة حداد في كتابها »مدينة: ق�س�س مدن من 
ال�سرق« التي اأ�سركت فيها كاتباً اإ�سرائيلياً ليتغّزل 
بمدينة تل اأبيب، ومن دون اأن ُتخبر الكّتاب العرب 
الغيطاني  ج��م��ال  اأّك����د  )ك��م��ا  ب��ذل��ك  الم�ساركين 

ونبيل �سليمان(.
اإذاً، تعبير »الآخرون« يعني كل من هو خارج نطاق 

�سلطة المنابر، فقط ل غير.
ثقافية،  �سلطة  ���س��اح��ب��ة  لي�ست  م��ر���س��ال  اإي���م���ان 
ل��ذل��ك ل��م ي��ت��وّرع رم���ز ال��ف�����س��اد ال��ث��ق��اف��ي العربي 
الوقت  ف��ي  م�سنقتها،  تعليق  ع��ن  ع�سفور  ج��اب��ر 
ال�����ذي ان�����س��غ��ل ف��ي��ه ب��م��ح��و خ���ط���وط ال��ت��ج��اع��ي��د 
ع��ن وج���ه ج��م��ان��ة ح����داد لإث���ب���ات اأن��ه��ا ت��ح��ت �سن 
لي�ست  مر�سال  اإيمان  جائزة.  واإعطائها  الأربعين 
�ساحبة نفوذ، لذلك فاَر الدم في راأ�س عبده وازن 

فَجَزَرها َجْزراً متهماً اإّياها باأمَرين معاً: ال�سذاجة 
اأرباع  ثالثة  بتخ�سي�س  قام  اأنه  مع  والنتهازية! 
ال�سفحة لمديح كتاب »مدينة...« مع تجاهل تام 
اأن��ه كتب  اأبيب. والأن��ك��ى من ذل��ك  لذكر ورود تل 
البارحة ممتدحاً �سجاعة »دار الجمل« في ترجمة 

رواية لعامو�س عوز.
ر  وُي�سهَّ كاتب  به  ح  ُيف�سَ ال��ذي  نف�سه  لل�سبب  اإذاً 
ل كاتب اآخر وي�سبح بطاًل،  به في �سحافتنا، ُيبجَّ

فقط لأنه �ساحب �سلطة.
وفي الحقيقة فكتاب »مدينة... تل اأبيب« لجمانة 
ُذك��رت،  التي  لالأ�سباب  ف�سيحة فقط  لي�س  ح��داد 
لأن �ساحبته تقا�ست عليه  اأي�ساً  بل هو ف�سيحة 
اإ�سترليني(! ولماذا  األف جنيه   14( مبلغاً �سخماً 
ت��ر���س��د دار ن�����س��ر اإن��ك��ل��ي��زي��ة ع���ادي���ة، م��ث��ل »ك��وم��ا 

بري�س«، مبلغاً كبيراً كهذا من اأجل كتاب؟!
كما اأن محاولة النا�سر تبرئَة المعّدة جاء كدليل 
»ي��وّد  ي��ق��ول��ه:  م��ا  فلنقراأ  الأرك�����ان،  اإدان����ة مكتمل 
لكاتب  ق�سة  ورود  ط��ل��ب  اأن  ي��و���س��ح  اأن  ال��ن��ا���س��ر 
جمانة  الكتاب  معّدة  اإلى  ل  اإليه،  يعود  اإ�سرائيلي 

حداد«!!
ال��ك��ت��اب وا����س���ح. وك����ان م���ن الأ����س���رف  اإذاً، ه���دف 
تل  اإ���س��راك  ق��ّررت  اإنها هي من  تقول  اأن  لمعّدته 
اأبيب، ل النا�سر. فلربما فهمنا من ذلك اأنه �سكل 
معنى  مناق�سة  ت��وّد  التي  »ال��م��واق��ف«  اأ�سكال  م��ن 
الحملة  اإلى  الإ�سارة  بّد من  »التطبيع«. )وهنا ل 
»اتحاد  ي�سّمى  ما  يخو�سها  التي  الأخيرة  الغبّية 
وتفّرغ  ترك جميع م�سائبه  العرب« حيث  الكّتاب 

لال�ستقواء على خليل �سويلح وخالد خليفة(.

ل��ك��ن م���ا ال�����ذي ي��ج��ع��ل ال��ف�����س��ي��ح��ة ف���ي ���س��ح��اف��ة 
ال��ح��ال��ة  ل��ت��ق��وي��م  »الآخ���ري���ن« ممكنة و���س��روري��ة 

الثقافية؟
�ساأ�سرح ال�سوؤال بمثال: في ال�سهر الفائت، رف�ست 
ليتيرير«(  )»م��اغ��ازي��ن  معروفة  فرن�سية  مجلة 
ن�سر مقال لواحد من كّتابها! ينتقد فيه الطبعة 
غاليمار«(،  )»دار  لوتريامون  لأع��م��ال  الجديدة 
ف�سارعت مجلة اأخرى )»الك�سبري�س«( اإلى ن�سره، 

وقامت الدنيا ولم تقعد في فرن�سا.
ذاته،  بحّد  الف�ساد  وجود  في  لي�ست  الم�سكلة  اإذاً، 
ال��ح��دي��دي للدفاع ع��ن��ه. ف��ي عدم  ب��ل ف��ي الحلف 

القدرة على تحّديه. 
المنابر  بين  الُمعلن  غير  الأ���س��ود  ال��ب��روت��وك��ول 
العربية، هو من يجعل من الف�سيحة م�ستحيلة. 
ف��م��ا ت��رف�����س ن�����س��ره »ال���ح���ي���اة« ���س��ت��رف�����س ن�����س��ره 
�سترف�س  »ال�سفير«  ن�سره  ترف�س  وم��ا  »النهار«، 
ن�سره »الم�ستقبل«... ولذلك واظبت تلك المنابر 
الإن��ت��رن��ت )ال��ت��ي �سّكلت  ت���ذّم  ع��ل��ى ن�سر م��ق��الت 

متنّف�ساً للن�سر(.
بروتوكول العار هذا، هو الذي منع النقا�س حول 
اأكبر ف�سيحة ثقافية يمكن اأن تح�سل في ثالثة 
عقود، األ وهي تهليل »رمز التنوير« جابر ع�سفور 
العالمية لالأدب«، بعدما  »القّذافي  لفوزه بجائزة 
ا�ستحى كاتب اإ�سباني من قبولها لدواٍع اأخالقية.

بل اإن جميع الكّتاب العرب ممن كانوا قد امتدحوا 
خوان غويتي�سولو لرف�سه ا�ستالم الجائزة، �سمتوا 
�سمتاً مريباً ومخجاًل )با�ستثناء عبا�س بي�سون، 
لها،  ع�سفور  جابر  قبول  اإزاء  عادلين(  نكون  كي 

ودفاعه عنها وعن �ساحبها الديكتاتور الليبي.
�سفوة  عن  الدفاع  مهّمته  حديدي  اإعالمي  �ستار 
»المكائد«،  بحّجة  ال�سجال  يمنع  ورموزه،  الف�ساد 
من  الآتية  بالف�سائح  يحتفي  نف�سه  الوقت  وف��ي 

مختلف اأ�سقاع الأر�س.
تعزيز  ه��و  الف�ساد،  على  الق�ساء  م��ن  الأه���م  اإذاً، 
ال�سحافة  بف�سحه. حماية  ت�سمح  التي  الم�ساحة 
من  ب��ع��ب��ارات  تلطيخها  ي��ري��دون  ال��ت��ي  ال�سجاعة 

مثل »�سحافة �سفراء«.
المعركة اليوم من اأجل خلق ثقافة عربية نظيفة، 
تبداأ برفع ال�سوت وقول ال�»ل« فوق ال�»ل«، وبكل 
الم�سوؤولة  الف�سيحة  واأولها  المتاحة،  الإمكانات 

التي باتت اآخر الدواء.
ب��ال��ف�����س��ي��ح��ة. ن��ع��م ب��ال��ف�����س��ي��ح��ة. واأك������اد اأق�����ول: 

الف�سيحة النبيلة.

يكتبها
ماهر �شرف الدين

العدد  �س كاريكاتور  اأن نخ�سّ الفكرة  كانت 
19 لنتقاد �سطط الناقد المعروف �سبحي 
مركَز  دروي�����س  محمود  جعل  ف��ي  ح��دي��دي 
بل  ن�سّط،  بنا  فاإذ  الحديث،  العربي  ال�سعر 

ونجرح اأي�ساً.
العميق  بالعتذار  اأتقّدم  »ال��غ��اوون«،  با�سم 

من الأ�ستاذ �سبحي حديدي.
م. �ش. د

اأّيها ال�شعر اأّيها النثر
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اأن تقراأ نف�سك هو اأن تقراأ العالم. لي�س 
الإن��ج��از  ذل��ك  الع��ت��زال؛  �سوى  عليك 
المطلق. وقد اعتزل عبد المنعم رم�سان 
مبكرًا من الوظيفة، لي�سرع في تدريب حوا�سه على 
اللتهام. رم�سان قادر كّلية على النخراط في ما 
عّلمته  عامًا  خم�سين  من  اأكثر  تجارب  لكن  يفعل، 
ال�سك في ما لديه. غير اأن كتابته مفتوحة على 
ال�سوؤال  اإلى  الحتياج  ذوي  للعابرين،  م�سراعيها 
اإدراك  دون  كغاية  الطريق  واإل��ى  الإجابة،  قبل 
بدا،  واإن  الإجابة  تزعجه  المنعم  عبد  النهاية. 
في حواراته، كمن يبحث عن اإجابات فائقة. واأنا 
اأرّتب معه للحوار، قلت له: في انتظارك عدو هذه 
م�ستدركًا:  العداوات«،  اأحب  ل  »اأنا  قال:  المرة. 

»يكفي ما لدي«.

دعنا نبداأ باآخر اإنتاج لك، اأو اآخر تقليعة »ال�سعود 
الفوتوغرافيا  القارئ  يطالع  حيث  المنزل«،  اإلى 
والمقالت والق�سائد في كتاب واحد. قل لي: ما 

الذي يحكم توّجهك اإلى النوع؟
قارئاً  هكذا؛  نف�سي  اأرى  اأنني  الم�سكلة  اأ�سا�س   -
اأدق،  اأرى نف�سي كاتباً، بتف�سيل  اأحياناً، ول  يكتب 
اأح��ي��ان��اً.  ال�سعر  يكتب  ���س��ع��راً،  لي�س  م��ا  لكل  ق��ارئ 
ولأن���ن���ي اأح����ب ك��ل��م��ة »ال���ح���اف���ة« اأك���ث���ر م���ن كلمة 
»التقليعة«، اأت�سّور نف�سي دائماً على حافة �سيء ما 
الم�ستقبل،  انتظار  في  لي�س  الحا�سر،  حافة  على 
لكن في انتظار حا�سر اآخر، على حافة ال�سعر، لي�س 
لالنتقال منه اإلى الرواية مثاًل، لكن لال�ستحمام 
ف��ي ال��رواي��ة وال��ع��ودة اإل��ى ال�سعر. م��ع حافة اأّم��ي 
هذا  ���س��اأغ��ادره��ا.  وك��اأن��ن��ي  اإن�����س��ان،  اأول  باعتبارها 
على  اأط��ّل  اأن  من  يمنعني  لم  الأ�سا�سي.  الإ�سكال 
اآثار ا�ستحمام  المقالت والفوتوغرافيا باعتبارها 
كي  ال�سعر  اإل��ى  ال��ع��ودة  على  ت�ساعدني  واغت�سال 

اأت�سخ. ال�سعر يو�ّسخني.

بمعنى؟
اأث���ن���اء ك��ت��اب��ة  اأن���ن���ي ب��ع��د الن���ت���ه���اء، اأو  - ب��م��ع��ن��ى 
»الق�سيدة« تنفتح في داخلي اأعماق لم اأكن اأعرفها 
من قبل، هذه الأعماق ل تمتلئ بكل ما هو نقي، 
كما يزعم ال�سعراء دائماً، لكنها تمتلئ اأحياناً بمياه 
و�سخة اأنزل اإليها ل لأتخّل�س منها، لكن لأتعّرف 

اإليها.

الأزمة،  ابن  ال�سبعينيات،  جيل  جيلك،  اأن  اأعتقد 
ي�سنع  من  الموؤ�س�سات،  اإل��ى  نفذ  وق��د  الآن،  ه��و، 
الأخ��اق  اأزم��ة  الم�سرية،  الثقافة  في  الأزم���ة 

واأزمة الفن. ما تعقيبك؟
اأنت�سب  اأن  اأح���ب  اأع���د  ل��م  اأن��ن��ي  تعقيباتي  اأول���ى   -
اإل���ى ج��ي��ل. ل ت��ظ��ّن اأن ه��ذا ال��ك��الم يعني اإن��ك��اري 
لزمالئي، بالعك�س، هو يعني تمجيدهم بتحويلهم 
بمفرده،  جياًل  ي�سبح  اأن  يجب  منهم  كل  اأف���راداً، 
اأن  مّنا  اأي  يملك  ل  هاج�س  فهي  الموؤ�س�سة،  اأم��ا 
اإذا ك��ان م��ن ه��واة ال�سرر  اإل  ال��وق��ت،  يقاومه ك��ل 
الدائم وهواة ال�سرر الدائم لم نعد نراهم اأبطاًل 
منهم،  ون�سخر  عليهم  ن�سحك  اأ���س��ب��ح��ن��ا  الآن. 
والقمار  الن�ساء  م��ن  فتنة  اأ���س��ّد  اإغ���واء  الموؤ�س�سة 
جيلي  ت�سّميهم  م��ن  تلْم  ل  اآخ��ر  بمعنى  والخمر، 
على انخراط بع�سهم في الموؤ�س�سة. قلت ذات مّرة 
كّلها،  �سراً  كّلها ولي�ست  لي�ست خيراً  الموؤ�س�سة  اإن 
تكون  اأّل  معها،  الم�سافة  ب�سبط  نف�سي  واأل��زم��ت 
بعيداً عنها بالقدر الذي ي�سّيعك واأل تقترب منها 
وتتماهى فيها اأي�ساً بالقدر الذي ي�سّيعك. و�سبط 
تخّيل  �سخ�س،  اإل��ى  �سخ�س  من  يختلف  الم�سافة 
جداً  اقتربت  اإذا  ت�سكيلية،  لوحة  اأم��ام  تقف  اأن��ك 
منها لن تراها، واإذا ابتعدت جداً لن تراها اأي�ساً، 
�سوء  على  تحّددها  اللوحة،  وبين  بينك  الم�سافة 
اعتر�س  من  اأن  الغريب  وخبراتك.  اإب�سارك  قّوة 
على مقولة »�سبط الم�سافة« واعتبرها ات�ساًل ما 

تماماً  العالقة  اإنهاء  ب�سرورة  وطالب  بالموؤ�س�سة 
تحت  الوقت  ط��وال  مطمورون  �سعراء  هم  معها، 
اأ�سقف الموؤ�س�سة: جوائز، منح تفّرغ، مطبوعات... 
هذا هو التناق�س الذي ي�سمل ل�سان المثقف الآن. 
يملكون  بال�سبعينيين  اأ�سميتهم  �سعراء من  بع�س 
ِرب. هم طوال الوقت ي�سّبحون اهلل  هذا الل�سان الذَّ
وط��وال  فاكهتها،  وينالون  الموؤ�س�سة  ح�سرة  في 

الوقت يذّمونها لينالوا اأو�سمة حرية التعبير.
لبع�س  م�ست�سلمين  ن��ب��دو  اأن��ن��ا  الآخ����ر  التعقيب 
اإذا اختلف �ساعر ما من طائفتنا، التي  ال�سعارات، 
نعتقد اأن��ه��ا ط��ائ��ف��ة ال��ت��ن��وي��ر، م��ع ج��ن��رال م��ا من 
رجال ال�سلطة، جنرال بالمعني الحرفّي، اأي رجل 
ع�سكري، فاإننا �سلفاً ودون اأن نتعّرف اإلى مو�سوع 
الخالف، �سنوؤّيد ال�ساعر ونوّقع على البيانات التي 
�ساعر مع  اختلف  اإذا  نف�سه  الأم��ر  تت�سامن معه. 
�سيخ، �سنتهم ال�سيخ كل التهامات ال�سرورية دون 
اأن نتعّرف اإلى مو�سوع الخالف، هناك روبوت ما 
يحّركنا، لن ن�سبح اأحراراً اإل بك�سر هذا الروبوت. 
كما  ال�سبعينيون،  ه���وؤلء  ث��ال��ث:  تعقيب  وه��ن��اك 
باتهام  ال�سبعينيات  اأوائ���ل  �سراخهم  ب���داأوا  قلت، 
الآن  ن�سال.  �سعر  ك��ان  ل��و  حتى  ال��دع��ائ��ي  ال�سعر 
بع�سهم يلتم�سون ال�سعر الدعائي �سهرة وح�سوراً 
ون�سالهم في هذا ال�سعر لم يعد �سّد ا�سرائيل، بل 

اأ�سبح �سد ال�سيوخ ورجال الدين. يا للهول!

البديل«  ال�سعر  »موؤتمر  في  البيانات،  ذكر  على 
ردًا   ،2006 العام  �سالم  اأ�سرفَت عليه وحلمي  الذي 
لم ت�سلم  للثقافة«،  الأعلى  »المجل�س  موؤتمر  على 

اختياراتكم من النحياز!
الم�سافة  �سبط  ع��ن  ل��ك  فقلت  الموؤ�س�سة  اأم���ا   -
معها، مع العلم، واأنت تعلم هذا، اأنني اأقل ال�سعراء 
اأما  اأق��ول ب�سبط الم�سافة،  عالقة بها، ومع ذلك 
ل  اأتن�سّ لن  فاأنا  �ساركوا،  الذين  ال�سعراء  اختيار 

حوار: البهاء ح�شين

ع���ب���د ال���م���ن���ع���م رم�������س���ان، 
بري�سة: عبد اهلل اأحمد.

من اأخطاء الختيارات واإن كنت اأزعم 
لنف�سي الآن، اأنني اأخطاأت خطاأً كبيراً 
الموؤتمر،  ه��ذا  اإع��داد  في  بالم�ساركة 
ف���ال���ف���ارق ب��ي��ن��ي وب���ي���ن ح��ل��م��ي ���س��ال��م 
ال�ستراك  م��ن  يمنعنا  اأن  يجب  ك��ان 
ما  في  بت�سامحه،  ا�سُتهر  حلمي  معاً، 
�سّيعا  والأم����ران  بت�سّلبي،  ا�سُتهرُت 
يريد  هو  بيننا.  ال�سواب  من  الكثير 
اأن���ه مهّرج  اأع���رف  ُي�����س��رك ���س��اع��راً  اأن 
ال��وق��ت  اأغ��ل��ب  اأن����ا  فان�سغلت  ودع����ي، 
ب��اإب��ع��اد ه���ذا ال�����س��اع��ر ع��ن ال��م��وؤت��م��ر، 
م��ا اأ���س��اع ع��ل��ّي فر�سة الل��ت��ف��ات اإل��ى 

الأ�سماء الأخرى.

ال�سعر  وت��ق��ّل��ب��ات  الأي��دي��ول��وج��ي��ا 
اللتزام  بين  ما  النقد،  موائد  على 
وال���واق���ع���ي���ة ال����س���ت���راك���ي���ة اإل���ى 
التفكيكية... اإلخ. في ظّنك ماذا بقي 
هل  الأدب.  على  الختاف  غبار  من 
لل�سعر  الحقيقية  الطبيعة  اأن  ترى 
الذي  الق�سري  الت�سنيف  على  تتاأّبى 

تمار�سه عليها مذاهب النقد؟
اإل��ى ال�سعر  اأنظر  اإنني ل  - قلت م��ّرة 
اأف���ق���ي���اً ب��م��ع��ن��ي ال���ت���رات���ب ال���زم���ن���ي: 
ال���ك���ال����س���ي���ك���ي���ة ث�����م ال���روم���ن�������س���ي���ة، 
���ل اأن  ف���ال���رم���زي���ة... اأ���س��ب��ح��ت اأف�������سّ
الأ�سا�س  راأ�سياً. وعلى هذا  اإليه  اأنظر 
ق�سم  ق�����س��َم��ي��ن:  اإل����ى  ال�����س��ع��ر  ق�سمت 
اأن  يطمح  �����س��اً،  م��وؤ���سِّ ي��ك��ون  اأن  ي��ري��د 
ي��ع��دل ال��م�����س��ار. اأ���س��ّم��ي ال�����س��اع��ر من 
والق�سم  ب��ال��م��ح��ول��ج��ي.  الق�سم  ه���ذا 
يكتبوا  اأن  ي��ح��ّب��ون  ���س��ع��راء  الآخ������ر، 
حياتهم وي�سعوها فوق �سرورة تغيير 
الم�سارات. ال�سعراء المحولجية غالباً 
ال�سعر  جمهور  قبل  م��ن  ُيقاَبلون  م��ا 
ب��ال��ف��ت��ور اأو ال��رف�����س اأح���ي���ان���اً، ب��ع��دم 
ال��ت��وا���س��ل،  ب�سعوبة  اأح��ي��ان��اً،  ال��ف��ه��م 
حتى اإن جمهورهم يياأ�س، مع الوقت، 
ل  المحولجية،  ه����وؤلء  ف����رداً.  ف����رداً 
يتوقفون عن العمل لأنهم ل ي�سعون 
ال�����س��ع��ر ف���ي م���واج���ه���ة ال���ح���ي���اة. اإم���ا 
م�ساواة  ي�سعونه في  تلك،  واإم��ا  ه��ذا 
الحياة، فيرفعون  �سعراء  اأما  الحياة. 
اأدن��ى  ال�سعر  وي��رون  الحياة  ق��در  من 
م��ن��ه��ا ب��ك��ث��ي��ر م��ع��ت��م��دي��ن ت��ج��ارب��ه��م 
الخا�سة كم�سادر للكتابة. والتجارب 
الخا�سة مهما ات�سعت تظل �سّيقة لذا 
يتوقفون مبكراً، ولأنهم ليعتر�سون 
يحققون  فهم  ال�سائدة،  الذائقة  على 
الت�سال والتوا�سل مع جمهور القّراء 
ب�سهولة. من ال�سعراء الأول يمكن اأن 
ت�سّمي اإليوت واأدوني�س وعبد ال�سبور 
اإل���ى ح���ّد م���ا. م��ن ال��ط��ائ��ف��ة الأخ���رى 
����س���مِّ ال���م���اغ���وط وح����ج����ازي واأغ���ل���ب 
اآخر في ما يتعّلق  اأمر  الرومن�سيين. 
بالمذاهب، اأ�سواأ ال�سعراء هم ال�سعراء 
ما  م��ذه��ب��اً  ي��م��ّث��ل��وا  اأن  يمكن  ال��ذي��ن 
اأحذية  كّلها  المذاهب  دقيقاً،  تمثياًل 

�سّيقة ل تت�سع لقدم �ساعر حقيقي.

واأنت... اأين ت�سع نف�سك؟
- اآمل اأن اأكون �سمن المحولجية.

اأحيانًا تختلط عليَّ الحكمة بالخبث 

فى اإجاباتك؟
اآخ���ر. من  �سيء  وك��ل  - حكمة وخبث 
اأ�سبحت متواترة هذه  التي  العبارات 
الأيام عبارة »هات م الآخر«، اأنا اأعتقد 
التام  ع��داءه��ا  ُتعلن  ال��ع��ب��ارة  ه��ذه  اأن 
ل��ل��ث��ق��اف��ة، ف��ال��ث��ق��اف��ة ه��ي ال��م��ق��ّدم��ات 
ولي�س الآخ����ر. الآخ���ر اإج��اب��ة ���س��وؤال، 
ب��ي��ن��م��ا ال��م��ق��ّدم��ات اأ���س��ئ��ل��ة، ال��ث��ق��اف��ة 
ب��ه��ذا المعنى،  اأن����ا،  اإج���اب���ة.  ���س��وؤال ل 
الإجابة.  عدم  اأحب  المقّدمات،  اأحب 
ع����دم ال��ت�����س��ري��ح ب���ه���ا، ه����ذه واح�����دة. 
اأم�����ر اآخ������ر، ال��م��ب��ا���س��رة ف����ّن ي��ج��ي��ده 
المبا�سرون، بينما التورية فّن يجيده 
اأن  اأح��ب  اإنني  لك  قلت  المحولجية. 
فرد  )ث��م  المحولجية.  على  اأُح�����س��ب 
بعبارة  لئ����ذاً  ات�ساعهما  ع��ل��ى  ي��َدي��ه 
اإننا  لك  قلت  ب�سيق(  مردفاً  ت�سعفه، 
نخ�سى من كلمات كالخبث والحكمة، 
في  �سّر،  والخبث  �سيخوخة،  الحكمة 
ال�سبا،  تكون  اأحياناً  الحكمة  الكتابة 
والخبث اأحياناً يكون الَعتلة التي تغّير 
الطريق. الخبث في الكتابة �سروري، 
وال��خ��ب��ث ف���ي ال��ح��ي��اة ن��اف��ل��ة يح�سن 
الكتابة  اإخ��وان��ي  ي��ا  عنها،  ال�ستغناء 
الحياة. لي�ست  والكتابة  الحياة  ه��ي 

التي  التبيي�س  عملية  عن  حّدثني 
تنتهي لتبداأ؟ 

- ت�ساألني كاأنني اأعرف نف�سي تماماً، 
واأجيب عليك كاأنني كذلك، والحقيقة 
لي�ست ما نفعله، ما �ساأقوله لك الآن، 
قد ل اأقوله غداً. ذكرت لك من قبل 
اأن���ي اأ���س��ب��ح��ت اأت���ن���اول ح��ب��وب تقوية 
ال��ط��اق��ة )ال��ف��ي��اغ��را( م��ن اأج���ل اإرواء 
�سهوتي ومحّبتي للكالم، لذا �ساأتكّلم 

بغ�س النظر عن الحقيقة...

ل. تف�سّ
وكتبي،  دواوي��ن��ي  بين  زمنياً  اأب��اع��د   -
في  ال��ح��ق  اأم��ت��ل��ك  اأن  اأ�ستطيع  ح��ّت��ى 
ال��ب��ع��د ع��ّم��ا ك��ت��ب��ت، ف��اأم��ت��ل��ك م��ن ثم 
ال��ح��ق ف���ي ال���ح���ذف. ال�����س��اع��ر ال���ذي 
ي��ع��رف ك��ي��ف ي�سيف.  ل ي��ح��ذف ل��ن 
الحذف جراأة ال�ساعر المخيفة. هذا 
على  كتاب  كل  مع  اأتعامل  ثانياً  اأوًل. 
اأنه بناية ما، يمكن لي اأن اأتخّيل مادة 
م���ا ���س��ب��ق ون�����س��رت��ه��ا ف���ي ك��ت��اب �سابق 
ت�سلح لأن تكون ركن حجرة في كتاب 
جديد، لن اأمنع نف�سي من ذلك، لأن 
يرى  ك��ان  اأحياناً،  اأحّبه  واأن��ا  جبران، 
كاتب  الإن��ت��اج  ف��ي  المكثر  الكاتب  اأن 
روائي، ولذا لم ي�ستطع اأن يحب اأبداً 
وكاتب  ك�ساعر  نف�سه،  واأح���ب  غ��وت��ه 
مقّل. لن اأمدح الإقالل، لكن الحذف 
���س��ب��ي��ل م���ن الإق������الل. اآخ����ر م���ا اأري���د 
قوله هو اإن اأج��دادي من الم�سريين 
واإن  الإت��ق��ان،  فكرة  فتنتهم  القدماء 
معا�سريَّ فتنتهم فكرة عدم الإتقان. 
اأنا اأريد اأن اأ�سترّد لأجدادي ما فتنهم، 
اأن��ه��م  ال��ق��دم��اء  ال��م�����س��ري��ي��ن  م�سكلة 
ل  ملحوقين،  وغير  م�سبوقين  غير 
واأحفادهم  عظيمة  ح�سارة  ت�سبقهم 
لم ي�سنعوا ح�سارة عظيمة. لي�س اأقل 
اأن تتقن العمل. الخوف الوحيد  من 

مراجعة  كل  اأن  هو  العمل  اإتقان  من 
لن�س كتبته اأثناء فورة ما، قد تت�سّبب 

في �سياع هذه الفورة.

باعتبارها  الق�سيدة  اإل��ى  تنظر  اإذًا 
م�سروعًا ل ينتهي.

- اأنا مّيال اإلى ذلك.

الم�سهد  في  بالنابل  الحابل  اختلط 
الثقافي العربي... 

اأمارة �سغيرة على ا�سطراب  - هناك 
ال��ع��رب��ي، عندما  ال��ث��ق��اف��ي  ال��م�����س��ه��د 
يزور روؤوف م�سعد الروائي الم�سري 
بالتحديد،  القد�س  مدينة  اإ�سرائيل، 
الهولندي،  التلفزيون  م��ن  بتكليف 
للتطبيع  المعادون  المثقفون  يتهمه 
ب��ال��ت��ه��م ال���م���ع���روف���ة اإّي�����اه�����ا، ب��ي��ن��م��ا 
ي��م��ت��دح��ون زي������ارة ال�����س��ي��دة اأه�����داف 
����س���وي���ف لإ�����س����رائ����ي����ل ب��ت��ك��ل��ي��ف م��ن 
اأن��ه��ا  ت��ن�����َس  ل  ال���ج���اردي���ان!  �سحيفة 
ب��اب من  ه��ذا  اإنكليزي،  لنا�سر  زوج��ة 
اأبواب ال�سطراب، انظر اإلى اأمر ثاٍن، 
لأن الأمر ال�سابق ي�سبه النميمة التي 
ال��ح��وار.  ه���ذا  منها  يخلو  اأن  اأت��م��ّن��ى 
بما  كثيرة،  اأم��اك��ن  في  ال�سعر،  تاريخ 
فيها المكان العربي، يقود اإلى مغادرة 
الخا�س،  اإل��ى  والنتقال  العام  ال�سعر 
ل��ك��ن ت���اري���خ ال��م��ن��ط��ق��ة ال�����س��ي��ا���س��ي، 
والح������ت������اللت ال����ت����ي ت���ت���م ل���ل���ع���راق 
وال����س���ط���راب���ات ف���ي ل��ب��ن��ان و���س��وري��ا 
اأخرى،  اأماكن  وما �سوف ي�ستجد في 
ال�سعر  اإلى  الحاجة  اأم�ّس  تجعلنا في 
اأن نوقف الحركة  العام، وكاأننا يجب 
الطبيعية لل�سعر. ما زلنا حائرين بين 
حّرية الجميل وحّرية التعبير. يخرج 
مكتوبة  باأعمال  وكّتاب  �سعراء  علينا 
الدينية،  الموؤ�س�سة  ل�ستفزاز  ع��م��داً 
ذل���ك،  ال��م��وؤ���س�����س��ة  ت��ك��ت�����س��ف  ل���م  واإذا 
اأنف�سهم  عن  ويبلغون  اإليها  يذهبون 
من  بالتكفير!  تعاقبهم  اأن  اأم��ل  على 
حّرية  با�سم  يطالبوننا  ذلك  يفعلون 
التعبير اأن نكتب بيانات تدافع عنهم. 
اأنهم  لهم  ن�سهد  ب���اأن  يطالبوننا  اأي 
�سعراء وكّتاب. نحن الذين في قرارة 

اأنف�سنا نعلم اأنهم لي�سوا كذلك. 
ال��ن��ث��ر، هي  اآخ���ر. ق�سيدة  ا���س��ط��راب 
اآلة من اآلت الروؤية، تقف حديثاً اإلى 
يمكن  ل  �سبقتها  اأخ���رى  اآلت  ج���وار 
ل��ك��ن بع�س  ���س��ب��ق،  ت��ن��ف��ي م���ا  اأن  ل��ه��ا 
���س��رورة  لها  ي��زع��م��ون  يكتبونها  م��ن 
تقتل  اأن  ���س��رورة  ت��وج��د وح��ي��دة،  اأن 
اأن ق�سيدة  ال��الف��ت  ع���داه���ا.  م��ا  ك��ل 
النثر تعتمد على م�ساعّيتها وحّريتها 
ال��ف��ائ��ق��ة ال��ت��ي اأغ�����رت ب��ع�����س ���س��غ��ار 
ق���ادرون  اأن��ه��م  باعتقاد  ال�سحافيين 
نادر  منها  الجميل  اأ�سبح  لذا  عليها، 
الوجود. وهناك اأمور اأخرى قد تجيب 
عن �سوؤال ال�سطراب. )ثم ا�ستدرك( 
ن�سيتك اأن الروائي باولو كويلهو اأكثر 
الكّتاب مبيعاً في العالم، ومثله عالء 
الأ���س��وان��ي؛ اأك��ث��ر ال��روائ��ي��ي��ن ال��ع��رب 
مبيعاً، اأكثر من نجيب محفوظ وكل 
اأ���س��األ��ك  اأن  اأري���د  ال�سبعينيات.  جيل 

اأنت: ماذا ت�سّمي ذلك؟

وغيره،  اأدوني�س  اآباوؤكم،  زال  ما  هل 
اأحياء؟

- اأنا انف�سلت عن اآبائي في الحقيقة، 
القديم:  العربي  ال�سعر  ه��م  واآب��ائ��ي 
نّوا�س  واأبو  وب�سار  تّمام  واأبو  المتنّبي 
وع���م���ر اب����ن اأب�����ي رب��ي��ع��ة، ث���م ���س��ع��راء 
الرومن�سية علي محمود طه، ومحمود 
ح�����س��ن اإ���س��م��اع��ي��ل واإب���راه���ي���م ن��اج��ي 
اللبنانية،  ال��رم��زي��ة  ���س��ع��راء  وب��ع�����س 
اأدون��ي�����س  اأم����ا  �سعيد ع��ق��ل.  ت��ح��دي��داً 
ال��ح��اج ومثلهم ج���ورج حنين  واأن�����س��ي 
اأنهم  لنف�سي  اأزع���م  ل  ف��اأن��ا  ورف��اق��ه، 
ك��ان��وا اآب���اء. اأت�����س��ّوره��م دائ��م��اً اإخوتي 
لي  ت�سمح  العالقة  ه��ذه  �سناً،  الأكبر 
ت�سمح  معهم،  والخ��ت��الف  بمحّبتهم 
لن  وبينهم،  بيني  الإرث  بتق�سيم  لي 
اأقبل اأن ياأخذ اأحدهم اأكثر مما اآخذ، 
اأظن اأن عالقتي بهم قائمة و�سّحية. 
اآبائي هم الذين تحّولوا عند قراءتي 
ل��ه��م الآن اإل����ى ن�����س��و���س غ��ي��ر ق���ادرة 
ع��ل��ى اإغ����وائ����ي ب��ت��ق��ل��ي��ده��ا، ن�����س��و���س 
اأق�����راأ ال�سعر  ب��ي��ن��ي وب��ي��ن��ه��ا م�����س��اف��ة، 
المترجم،  ال�سعر  اأق��راأ  كاأنني  القديم 
هذا غريب عّني بزمانه وهذا غريب 
ب��م��ك��ان��ه. ب��ي��ن��م��ا اأق�������راأ اإخ����وت����ي واأن����ا 
اأخ�سى اأن تتخّلل نيران اأ�سواتهم اإلى 
يتطّلب  ل  اآب��ائ��ي،  م��ع  ل��ذا  �سخرتي، 
مع  ق��راءت��ه��م.  بعد  الغت�سال  الأم���ر 

الأخّوة، اأتم�سم�س اأكثر من مّرة.

ملتب�سة  دروي�����س  بمحمود  عاقتك 
اأي�سًا...

 - عالقتي بالجميع ملتب�سة، عالقتي 
بنف�سي اأي�ساً ملتب�سة، ما يحّيرني اأن 
المثقف العربي يبدو لي اأكثر ا�ستبداداً 
من ال�سيا�سي العربي. ال�سيا�سي الذي 
كانت ال�ستفتاءات التي تجعله رئي�ساً 
عن  تنازل  الوقت  مع   ،%99،9 بن�سبة 
ذلك واأ�سبحت الن�سبة كذا وثمانين، 
ب��ي��ن��م��ا ال���م���ث���ق���ف، وك�����ل ح���دي���ث���ه ع��ن 
الحّرية والديموقراطية وحق الآخر 
في التعبير، ل يقبل باأقل من %100 
اأن���ه ���س��اع��ر، ومحمود  ل��ل�����س��ه��ادة ع��ل��ى 
دروي�����������س ����س���اع���ر ك���ب���ي���ر ج�������داً ع��ن��د 
بع�س  فقط  اأي�ساً،  وعندي  الآخرين 
التحّفظات كتبتها، راآها تخد�س ن�سبة 
َر اأن التحّفظات تعني  ال�100%، فت�سوَّ
الكراهية  اأن  تعلم  واأن���ت  ال��ك��راه��ي��ة، 
كلمة بغي�سة. وكراهية �ساعر الق�سية 
الفل�سطينية يمكن اأن تذهب بك اإلى 
جحيم الخيانة القومية، واأنا ل اأحب 
اإل��ى ه��ذه الجحيم على يد  اأذه��ب  اأن 

محمود دروي�س.

ال�سامية،  ال��ت��ج��ارب  م��ن  بقي  م���اذا 
العراقية، المغاربية... اإلخ. وهل هذا 
التق�سيم في م�سلحة ال�سعر العربي؟
- م���ن���ذ ال��ث��ع��ال��ب��ي وي��ت��ي��م��ة ال���ده���ر 
وال���ع���رب ي��ح�����س��رون ال��م��ق��ارن��ة بين 
ال��ت��ج��رب��ة ال�����س��ام��ي��ة وال��ع��راق��ي��ة، اأم��ا 
ال��ت��ج��رب��ة ال��م�����س��ري��ة ف��ك��ان��ت دائ���م���اً 
اإل����ى اأن ظ��ه��ر جيل  خ����ارج ال��ح�����س��اب، 
والتفت  ورفاقه،  �سوقي  الإحيائيين، 
اإليهم العرب، وبعدها �سّمموا على اأن 

التجربة الم�سرية لم تحّقق ريادتها 
على  و���س��ّم��م��وا  الإح��ي��ائ��ي��ي��ن  عند  اإل 
عدم النظر اإلى ما بعدها. اأنا ك�ساعر 
النظرة،  ه��ذه  �سحايا  ك�ساعر  واأن���ت 
و���س��ح��اي��ا اأن��ن��ا ول��دن��ا و���س��ن��م��وت بين 
الق�سية  قو�سا  هما  زمنيَّين  قو�َسين 
اأنا  توؤّجل وجودنا.  التي  الفل�سطينية 
اأعتبر اأن تق�سيم الإرث اأو روؤية ال�سعري 
لكلَيهما. �سياع  ه��ي  ال�سيا�سي  بعين 

�سريبة  ك��ان  الع��ت��زال  اأم  العزلة 
الق�سيدة؟

زم��الئ��ي  اأرى  ك��ن��ت  ال��ع��م��ل  اأي������ام   -
الخ�سا�سة  معهم،  اأعي�س  كنت  يومياً، 
وال��ن��ف��ا���س��ة، ك��ن��ت ل���ذل���ك اأن���ظ���ر اإل���ى 
مثالية،  ودون  طبيعي  ب�سكل  الب�سر 
بمثالية  الب�سر  ت��رى  تجعلك  العزلة 
ف��ت��ن��ف�����س��ل ع��ن��ه��م اأك���ث���ر وت��ح��اك��م��ه��م 
ق��دراً  اأم��ل��ك  اأن��ن��ي الآن  اأظ��ن  بق�سوة. 
اأقل  يكون  اأن  يمكن  ك��ان  الق�سوة  من 
الآخر  الأم��ر  العمل.  تابعت  لو  كثيراً 
اأكثر  اأيام العمل كان ثميناً  اأن الوقت 
من  اأع���ود  بعدما  كنت  الآن،  ه��و  مما 
وقت  ل��ي  المتبّقي  اأن  اأكت�سف  عملي 
قليل فال اأنفقه، الآن اأ�سحو واأمامي 
مت�سع م��ن ال��وق��ت ف���اأرج���ئ، ا���س��ت��ن��اداً 
الآن...  اأفعله  اأن  ما يجب  ذل��ك،  اإل��ى 
فوراً. ثم اكت�سفت اأن حجم الإرجاءات 
اأك��ث��ر ك��ث��ي��راً م��ن ح��ج��م الإن���ج���ازات. 
العزلة، جعلتني اأكثر عبودية لأ�سرتي 

ال�سغيرة، زوجتي وابني.

ماذا عن اللغة، عن المعركة معها؟
- ت���ب���دو ال��ل��غ��ة دائ����م����اً ك���اأن���ه���ا ك��ائ��ن 
خرافي.  تقول:  اأن  يمكنك  اأ�سطوري 
يجب  ك��اأ���س��ط��ورة  ت��ب��دو  الآن  ل��ك��ن��ه��ا 
»يجب«  م��ع  ل�ست  اأن���ا  منها،  الن��ت��ق��ام 
هذه. اللغة عندي وطن ال�ساعر قبل 
م�سكونة  لأنها  ومكانه،  وبيته  اأر�سه 
بهذا كّله، والوطن ل ي�سلح اأن يكون 
اأداة اأو و�سيلة. اللغة لي�ست اأداة. الوطن 
غ���اي���ة. وال��ل��غ��ة غ���اي���ة، ال���وط���ن م��ك��ان 
ال�سعر،  ف��ي  وال��ل��غ��ة،  ال�����س��وت،  جهير 
في  ننطقها.  اأن  ن�سمعها،  اأن  يح�سن 
ط��ف��ول��ت��ي، داأب������ت ع��ل��ى ���س��م��اع ال��ل��غ��ة 
ع��ن��دم��ا ك���ان اأب����ي، ع�سر ك��ل ي���وم من 
�سّجادته ويقراأ  اأيام رم�سان، يفتر�س 
ب�����س��وت م��ل��ح��ون ج�����زءاً م���ن ال���ق���راآن 
فتنتني  ال�سهر،  نهاية  مع  يتّمه  حتى 
اأن  تعتقد  اأن  اأخ�سى  ال��ق��راءات،  ه��ذه 
الما�سي  اأ�سيرة  ال�سكل،  بهذا  اللغة، 
تعتقد  اأن  اأتمنى  الديني،  وال��م��وروث 
اأن��ه��ا ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة، م��ان��ح��ة ال�سحر 
للن�س الديني. واإذا كنت ل اأحب لّلغة 
اأن تكون اأداة، فاأنا اأرى اأنها اآلة، هكذا 
مّيز العربي القديم بين الأداة والآلة، 
نّظارتي تلك اأداة للروؤية، بينما عيني 
هي اآل��ة ال��روؤي��ة، والآل��ة، لها وجودها 
بعد ذلك،  اأوًل، ثم وظائفها  الخا�س 
ول يجوز لك اأن تقّدم الوظائف على 
الوجود الخا�س، اإل اإذا كنت �ساًل اأو 
اللغة  على  يق�سرون  الذين  م�سلَّاًل، 
وظيفة نقل المعنى هم بال�سبط، من 

ُيهينون ال�سعر.
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�سعراء  اأه��م  من  �ساعر  جاكوتيه  فيليب 
اللغة الفرن�سية الأحياء. ولد في مدينة 
مودن ال�سوي�سرية �سنة 1925. در�س الأدب 
في مدينة لوزان وانتقل للعمل في باري�س. تزّوج 
الفرن�سية.  دروم  مقاطعة  في  وا�ستقّر   1953 �سنة 
ترجم  الرفيع.  ال��ط��راز  م��ن  ومترجم  اأول  �ساعر 
من الألمانية والإيطالية غوته وريلكه وغونغورا 
والكثير  وهوميرو�س،  واأون��غ��اري��ت��ي،  وهولدرلين 
الروائية مثل رواي��ة روب��رت موزيل  الأع��م��ال  من 
ل���ه«. ح��ائ��ز على جائزة  ال���ذي ل خ�سال  »ال��رج��ل 
الترجمة  م��ج��ال  ف��ي  اأ�سا�سية  �سوي�سرية  وطنية 
المجاميع  م��ن  العديد  اأ���س��در  فرن�سية.  واأخ���رى 
 »1956  -  1952 ق�سائد  »الجاهل،  منها  ال�سعرية 
ال�ستاء:  �سوء  »ف��ي   ،)1961( »العتمة«   ،)1957(
ق�سائد«   الغيوم،  تحت  »اأف��ك��ار   ،)1974( ق�سائد« 
)1983(، »كّرا�سة الخ�سرة« )2003(، »هذا القليل 
لدى  �سدرت  كّلها  وه��ذه   ،)2008( ال�سجيج«  من 
»دار غاليمار«. واأخرى لدى دور ن�سر اأخرى مثل 
»ن���ار ه��ادئ��ة« )2007( ل��دى »ف��اّت��ام��ورغ��ان��ا«، وهو 
عمل يتعّلق برحلته اإلى لبنان و�سوريا العام 2004. 
اأ�سدر العديد من الدرا�سات والبحوث والتاأّمالت 
 1995 الأول  ك���ان���ون  ���س��ه��ر  ف���ي  ُم��ن��ح  ال�����س��ع��ري��ة. 
جائزة  ثم  لل�سعر«،  الفرن�سية  الوطنية  »الجائزة 
ج��وائ��ز  ب��ي��ن  م��ن   2003 ال��ع��ام  لل�سعر«  »غ��ون��ك��ور 
واحد  نقدّي  عمل  العربية  في  له  ُترجم  اأخ���رى. 
هو »ريلكه« )ترجمة: �سالح الدين برمدا، �سل�سلة 

اأعالم 4، وزارة الثقافة ال�سورية 1987(.
ال��ق�����س��ائ��د ال��م��ت��رج��م��ة اأدن�����اه م�����س��ت��ّل��ة م��ن دي���وان 
»اأ�سعار: 1946 - 1967«. وهنا نذّكر القارئ الحاذق 
والناقد المترّب�س اأن الترجمة عملية تاأويلية على 
هذين  بين  و�سعناه  م��ا  واأن  الم�ستويات،  جميع 
القو�َسين )...(، من بين اأ�سياء اأخرى، ل يوجد في 
�سبب  رنا  لف�سَّ الإطالة  خ�سية  ولول  الن�س.  اأ�سل 

خياراتنا الترجمية الحالية لكل بيت. وعلى �سبيل 
 »fondation« مفردة  ترجمة  ف��اإن  فقط،  المثال 
ق�سيدة  ف��ي  الخيرية(،  الموؤ�س�سة  )اأي  ة  ب��ال��َم��َب��رَّ
جاكوتيه »تجّولت اآخرة ال�سيف«، هو خيار طالع 
من تاأّمل بروح ال�سياق ولي�س بتطاول على معنى 
ال�سعر  المعروف.  الماألوف  القامو�سي  المفردة 
يلعب على الكالم كما نعرف، في العربية كما في 

الفرن�سية.

كتاب الأموات

I
هذا الذي دخل في ملكوت الزمن

لن يطلب بعد المق�سورات ول الحدائق
ل الكتب ول القنوات ول اأوراق ال�سجر

ول اأث���ر ال��ي��د الأك��ث��ر اخ��ت�����س��اراً والأك��ث��ر رّق���ة في 
المراآة:

ع��ي��ن الإن�����س��ان، ف��ي ه���ذا ال��م��ك��ان م��ن ح��ي��ات��ه، قد 
ت�ستَّرْت،

ذراعه من ال�سعف لكي ت�ستولي ولكي تغزو،
اإنني اأنظُر اإليها، )هي التي( تنظُر مبتعداً

كل ما كان يوماً عملها الوحيد ورغبتها العذبة...

اأيتها القّوة الُم�ستترة، لو كنِت موجودًة، األتِم�ُسِك
باأن ل ينغمَر في هلع اأخطائه

َد كلمات الحّب الُم�سَطنع باأن ل يردِّ
باأن تنتف�َس قدرته البالية للمّرة الأخيرة،

واأن تلتّم، ولتغمره �سكرة اأخرى!

كانت معاركة الأق�سى ومي�َس طيوٍر خاطفاً
معاركة الأخطر مجّرد غزواٍت من المطر

مَن البتة �سوى الق�سب حبيباته لم ُيه�سِّ

مجده َينق�ُس على حائٍط َخِرٍب بالأحرى ا�سماً من 
�سخام...

***
فه الوحيد ليدخل الآن مرتدياً تلهُّ

اإلى هذا الف�ساء )ال�سائر( اأخيراً على �سعة قلبه
ليدخل، هو وهيامه الأوحد بكّل علم،

في اللغز الذي كان الينبوع المظلم لبكاءاته

لم ُيمنح له اأّيما وعد
�سوف لن ُيترك له اأّي �سمان َبعُد

ل يمكن َبعُد لأيِّ اإجابة اأن ت�سل اإليه
ل م�سباَح في يد امراأة كانت معروفة من قبل

ي�سيء ال�سريَر اأو الجادَة الممتّدة

لينتظْر اإذاً واأن يبتهج فح�سب،
مثل الغابة ل تتعّلم اأن ُتْبهر اإل عند الهزيمة.

II
اأّيها ال�ساحُب الذي لم ي�ست�سلم للهموم،

اأ�سلحتَك في هذه  دك من  ي��ج��رِّ ال��خ��وَف  تترك  ل 
الم�سادفة:

ل بّد من و�سيلٍة لالنت�سار حّتى هنا.

مع ال�سكوك والرايات من دون �سّك
مع الأ�سلحة الباهرة والأيدي العارية

وحتى مع النواح والتمّنيات
ومع الكالم )الذي كان( محفوظاً

اخت�سْر كينونتَك كّلها في عيَنيَك ال�سعيفَتين:

اللبالبات ما زلَن واقفات في �سوِء
نهاية الخريف، يرتجفَن قرب النهر،

ورقة طّيعة تهبط بعد ورقة
وهي ت�سيء تهديد ال�سخور المرّتبة اإلى الخلف

�شاكر لعيبي

فيليب جاكوتيه، 
بري�سة: عبد اهلل اأحمد.

يا �سوء الزمن القوّي غير المفهوم
على هذه  الفرح  دموع  الدموع،  اأيتها 

الأر�س!
***

روٌح خا�سٌع لأ�سرار الحركة
ي��م��رُّ م��ح��م��وًل ف��ي ن��ظ��رت��ك الأخ��ي��رة 

المفتوحة،
مرَّ اأيها الروح العابر الذي لم يوقفه 

ليٌل
ل الوجد ول المعراج ول البت�سامة

ُمّر: ثمة مكاٌن بين البراري والغابات
ث���ّم���ة ن���ي���ران )ت��ن��ت��م��ي( اإل�����ى م���ن ل 

ي�ستطيع الظلُّ اأن يختزلهم.
وت��رت��ّج مثل  ال��ن��ظ��رة  ت��غ��و���س  حيثما 

حديدة الرمح
ف����اإن ال�����روح ي��ت��غ��ل��غ��ل ُم��ْب��ه��م��اً وي��ج��ُد 

مكافاأته.

ُخ��ذ ال��ط��ري��َق ال���ذي اأ���س��ارت اإل��ي��َك به 
حيرة قلبَك

ُدْر مع ال�سياء، واظْب مع المياه
اجتْز ممّر الطيور الذي ل ُيقهر

ابتعْد: لي�س من نهايٍة اإل في الخوف 
المقيم.

III
اإل����ى الفقير  ال��ف��ق��ي��ر  م ق���رب���اُن  ل��ي��ق��دَّ

المّيت

لق�سبٍة مقطوفٍة  ٌة وحيدٌة  �ساٌق مهتزَّ
على اأطراِف 

ماٍء �سريع، كلمة وحيدة نطقتها تلك 
التي 

الغابة  اإل��ي��ه،  بالن�سبة  النََّف�س،  كانت 
الندّية وال�سرارة

ذكرى �سوٍء في قّمة الهواء...

الخفيفة  ال��ث��الث  ال�����س��رب��ات  وب��ه��ذه 
لينفتح له

الف�ساء من دون ف�ساء حيث ينمحي 
كل عذاب

ال��و���س��وح م���ن غ��ي��ر و����س���وح )ل����ذاك( 
له. الجانب الذي ل يمكن تخيُّ

IV
ال��دّوام��ات، ه��ذه النيران، وهذه  ه��ذه 

الزّخات المنع�سة
هذه النظرات المغتبطة وهذا الكالم 

الُمجنَّح
كّل ما يبدو لي وهو يطير مثل �سهٍم

عبر حواجَز مقتلعٍة بمقدار
نحو هدٍف وا�سٍح بمقدار واأكثر علّواً

رّبما كانت عمارة من الق�سب
مة الآن، ُمحتِرقة ومتلفة ُمتهدِّ

رماداً َيْم�سح الفقيُر به ظهره
وجمجمته بعد مرور الجيو�س...

يتبّقى الجهل وحده. ل الموت
ول ال�سحك. حيرُة ال�سوء 

ت���ح���ت خ���ي���م���ات���ن���ا  ت���ت���غ���ّذى ب��ال��ح��ب، 
عة الُمْر�سِ

تدنو من ال�سرق: يخرج اإن�ساٌن فجراً

لكن ماذا لو اأن ما اأتحّدث عنه بهذه 
الكلمات الم�ستعَجلة

النوافذ،  خلف  بالفعل  )ي��وج��د(  ك��ان 
مثل هذا البرد

ال��وادي؟  عر�َس  الرعد  في  م  الُمتقدِّ
كال، فهذا

لو  لكن  ُم�ساِلمة،  �سورة  َبعُد  يعد  لم 
اأن 

يتوّجب  مثلما  هنا  ح��ّق��اً  ك��ان  ال��م��وت 
)عليه( اأن يكون مّرة،

فاأين �ستكون ال�سور والأفكار الحاذقة 
والإيمان

الطويلة؟  الحياة  خ��الل  المحفوظ 
كما اأرى 

جميع  ارتجاجات  عبر  يهرب  ال�سوء 
الأ�سوات

الج�سد  ه��ل��ع  ف��ي  ال���ق���ّوة  ُي��ْخ��ِم��د  )و( 
الم�سنوك

اأعر�س من  فجاأة  )ال��غ��ادي(  والمجد 
الجمجمة ال�سّيقة!

اأّي اإنتاج واأّي عبادة واأّي معركة
با�ستطاعتها التغّلب من تحت الأر�س 

على هذا العدوان؟
اأّي نظرٍة يِقظة �ست�ستطيع المرور في 

الما وراء
اأّي روح جّد خفيٍف، قْل، �ستحّلق

يبتعد  عندما  العين،  تنطفئ  عندما 
بعيداً جميع ال�سحاب

وعندما يت�سّبث بنا �سبُح الغبار؟

VI
ف��ي ال��م��و���س��ع ال���ذي يهبط ف��ي��ه ه��ذا 

الج�سُد الجميُل اإلى اأر�ٍس مجهولة
عا�سقة  اأو  بالجلد  ق��اً  م��ط��وَّ م��ق��ات��اًل 

مّيتة عارية
�سوف لن اأر�سم �سوى �سجرة تحتفط 

باأوراقها 
بالهم�س الذهبّي لل�سوء يمرُّ )مروراً 

عابراً(

ال���ن���ار عن  ي��ف�����س��ل  اأن  ي��ق��در  اأح����د  ل 
الرماد، ال�سحك عن الغبار

الجمال من  اإل���ى  ال��ت��ع��ّرف  ل��ن يمكن 
دون �سرير ح�سرجاته

م�ستودع  على  اإل  ال�����س��الم  يهيمن  ل 
عظام الموتى وعلى الحجر

مهما حاول الفقير فاإنه دوماً )يظّل( 
بين ع�سفَتين

VII
في  �سيعرف  من  �ستاًء:  اللوز  �سجرة 

ما اإذا
���س��ت��رت��دي ه����ذه ال��خ�����س��ب��ُة ال���ن���اَر في 

الظلمات
اأو �ستعاود الزهرار ذات �سباح؟

ت الإن�������س���ان م���ن اأر����س���ه  ه���ك���ذا ي��ت��ق��وَّ
الماأتمّية.

تجّولت اآخرة ال�سيف

ُم على �سخوٍر من الأ�سداف نتقدَّ
اليعا�سيب  م��ن  مبنيٍة  ح��وام��َل  ع��ل��ى 

والرمال

نحن الع�ّساق المتنّزهين المفجوئين 
برحلتنا

تة في هذه اللقاءات الآيلة  اأج�ساد موقَّ
اإلى الهالك

الراحة على طاولة الأر�س  ناأمة من 
الواطئة

ك���الم م���ن دون ك��ث��ي��ر م���ن ال�����س��دى. 
ومي�س اللبالبة

اإن���ن���ا ن��م�����س��ي ُم��ح��اط��ي��ن ب���اآخ���ر ط��ي��ور 
الخريف

بينما لهب ال�سنوات الالمرئّي يئّز
جميل،  عرفان  اأج�سادنا.  خ�سب  على 

اأقّلها،
ل��ري��ح )���س��ج��رة( ال��ب��ل��وط ه���ذه التي 

نادراً ما ت�سمت

واإل����ى الأ���س��ف��ل ي��ت��ك��ّوم ث��ق��ل الأم����وات 
القدامى

)ث����م����ة( ان����دف����اع ال���غ���ب���ار ال������ذي ك���ان 
م�سيئاً

ر الفرا�سات والنحالت )ثمة( تحجُّ
اإل�����ى الأ����س���ف���ل ث��م��ة م��ق��ب��رة ال���ب���ذور 

والحجر
نظراتنا  م��ح��ب��وب��ات��ن��ا،  مجال�س  ث��م��ة 

و�سكاوانا
فيه  ت��ت��وارى  ال���ذي  العميق  ال�����س��ري��ر 

م�ساًء كل مخاوفنا 
وفي الأعلى يرتجف َمْن ما زال يقاوم 

الهزيمة

ف���ي الأع���ل���ى ت��ب��رق ال���ورق���ة واأ����س���داء 
ب�سعة اأعياد

ف��ي  ب����دوره����ا  ت���ت���وّغ���ل  اأن  ق���ب���ل  )و( 
ات الَمَبرَّ

���ف ت��ل��ت��م��ع ف���وق  ف������اإن ط���ي���ور ال���ُخ���طَّ
منازلنا

ينت�سر  اأن  يمكن  م��ا  ب��ع��دئ��ذ  ���س��ي��اأت��ي 
على �سدائدنا

ذروة  الهواء، وفي  الأخ��ّف من  الهواء 
ال�سوء

قد تكون هناك اأفكاُر اإن�ساٍن ي�ستدعي 
�سبابه

م�سموعة مع اقتراب الم�ساء، )عندما 
تاأتي(

�سو�ساُء حرٍب عابثة
ل���ل���م���ّرة ال��ع��ا���س��رة ل��ُت��ق��ل��َق ف��وح��ان��ات 

الحقول

�ُسغل ال�ساعر

َع���َم���ُل ال��ن��ظ��رة ال���واه���ي���ة ���س��اع��ًة بعد 
�ساعٍة

ل الحلم ول ت�سكيل الدموع
لكن ال�سهر مثل راٍع ومناداة 

ما قد َي�سيع لو اأنه غفا

هكذا، على الحائط الُم�ساء بال�سيف
)ل��ك��ن األ���م ي��ك��ن ذل���ك ب���الأح���رى عبر 

ذاكرته(
في هدوء ال�سباح اأنظُر اإليكم

اأنتم الموغلون بالبتعاد، الهاربون،
اأن���ادي���ك���م، )اأن���ت���م( ال��م��ت��وّه��ج��ون في 

الع�سب المنطفئ

مثلما )كنتم تتوّهجون( من قبل في 
الحديقة، �سوٌت اأو ومي�ٌس

)ل اأح����د ي��ع��رف( ي��رب��ط ال��ُم��ت��وّف��ي��ن 
بالطفولة

)ه���ل ه���ي م��ي��ت��ة ���س��ّي��دة م��ث��ل��ه��ا تحت 
الَبْق�س،

م�������س���ب���اح���ه���ا م���ن���ط���ف���ئ، ح��ق��ي��ب��ت��ه��ا 
مبعثرة؟

اأم هل �ستعود من تحت الأر�س
و�ساأذهب اأنا للقائها واأقول:

»م���ا ال����ذي ف��ع��ل��ِت ط��ي��ل��ة ه���ذا ال��وق��ت 
الذي لم يكن ُي�سمع

ف��ي��ه ل ���س��ح��ك��ِك ول خ���ط���وات���ِك في 
؟ الممرِّ

هل كان يجب اأن تغيبي دون اأن تنبِّهي 
اأحداً؟

)وك��ون��ي( الآن  ع���ودي  ال�سّيدة  اأيتها 
بيننا؟«

الحا�سر  يمكث  )ب��ي��ن��م��ا(  ال��ظ��ّل  ف��ي 
مختبئاً

ل يقول �سيئاً، ظّل الأم�س هذا. هكذا 
هو العالم.

ل ن����راه ك��ث��ي��راً: )ول���ك���ن ف��ق��ط( بما 
يكفي

ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى م����ا ي���ت���وّه���ج وم���ا 
�سينطفئ

لكي نتذّكر مراراً وتكراراً، ونرتجف
من اأننا لن نرى. هكذا ي�سعى الِمْعَوز

م��ث��ل رج���ل ج���اٍث م��رئ��يٍّ وه���ي يجهد 
با�ستجماع

ناره ال�سعيفة في مواجهة الريح.

الجاهل

اأوؤم��ُن  �سرُت  ال�سّن  في  مُت  تقدَّ كّلما 
بالجهل

ك��ّل��م��ا ع�����س��ُت ����س���رُت اأت���م���ّل���ك ق��ل��ي��اًل 
واأت�سّيد اأقّل

ك����ل م����ا اأم����ل����ُك ل��ي�����س ����س���وى ف�����س��اء 
يتناوبه

ال��ث��ل��ج وال�����س��ح��و م���ن غ��ي��ر اأن ي��ك��ون 
البّتة م�سكوناً.

اأين هو المانُح، القائُد، الحار�ُس؟
األ��ب��ُث ف��ي غرفتي واأل����وُذ، ف��ي ال��ب��دء، 

بال�سمت
قلياًل  لي�سع  خادماً  ال�سمت  )يدخل 

من النظام( 
الأك��اذي��ب واح��دة  حي  اأن تمَّ واأن��ت��ظ��ُر 

اإثر اأخرى:
ما الذي يتبّقى؟ ما الذي يبقى لهذا 

الفاني؟
من �سيمنعه من اأن يموت؟ اأّي قّوة

جدرانها  بين  ث  التحدُّ اإل��ى  �ستدفعه 
الأربعة؟

اأن�����ا ال��ج��اه��ل  اأع�������رَف  ه���ل ي��م��ك��ن اأن 
القِلق؟

لكنني اأ�سمعه يتحّدث حقاً، كلماته
تتغلغل، رغم التبا�سها، في النهار

»كالنار، لن يكون الحّب جلياً
���س��وى ع��ل��ى ه���ف���وِة وَج���م���ال ال��غ��اب��ات 

لة رماداً...«.  المتحوِّ

المعركة غير المتكافئة

ونيران  ت�سرين  في  الطيور  �سرخات 
ال�سف�ساف

ه����ي ال���ع���الم���ات ال���ت���ي ت���ق���ودن���ي م��ن 
مخاطرٍة اإلى مخاطرة

ث���م���ة م�����م�����ّرات ح���ت���ى ت���ح���ت ���س��خ��ور 
الهواء.

بين )وردة( الخزامى والكرمة تمرق 
الر�سائل

���ة ال�����س��ي��اء ال�����ذي ي�����س��ي��ل في  ث����مَّ ث���مَّ
التراب، يمرُّ النهار

بف�ساٍء  مطالباً  اآخ���ر  ف��م  ياأتينا  )و( 
اآخر

�����س����راُخ ام���������راأٍة، ون����ي����ران ال���ح���ب في 
ال�سرير المعتم

المنحدر من ها  نبتدئ هبوط  هكذا 
هنا

ن��ذه��ب ل��ل��ت��ج��ّول، نحن الث��َن��ي��ن، في 
الحنجرة التي ت�سيل

ا�ستباك  و�سط  وال��ت��اأّوه��ات  بال�سحك 
النباتات

اأن  ي�ستطيع  �سيء  ل  ُمتعَبان  األيفان 
يف�سلهما بعُد

اإذا ���س��اه��دا ب����زوغ ال�����س��ب��اح ف���ي ُع��ِق��د 
�َسْعِرهم

)من الأَْولى اأن يحمي )المرء( نف�سه 
من البرق بق�سبَتين

ب ن��ظ��ام ال��ن��ج��وم ف��وق  ع��ن��دم��ا ي��ت��خ��رَّ
المياه...(.

جرٌح مرئّي من بعيد

اآه ! العالم جّد جميل )بالن�سبة( اإلى 
هذا الدم

�سيء التغليف
الذي يفّت�س في الإن�سان دوماً

عن لحظة للهروب

ه����ذا ال�����ذي ي��ع��ان��ي ت��ح��رق��ه ن��ظ��رت��ه 
ويقول كال،

لن يكون عا�سقاً لحركات ال�سوء
يلت�سق بالأر�س وين�سى ا�سمه

بفظاعة  يغور  )ل(  يقول  ال��ذي  فمه 
في التراب

عت فيَّ ُطُرق ال�سفافية تجمَّ
نتذّكر طوياًل محادثاتنا الخفّية

الميزان  يكون  اأن  كذلك  يحدث  لكن 
مريباً

وعندما اأنحني اأرى الأر�سّية ملّطخة 
بالدماء

من  الكثير  َه��ب،  ال��ذَّ من  الكثير  ثمة 
الهواء في وكر الزنابير الم�سيء،

لمن ينحني مرتدياً اأوراقاً رديئة. 
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على  اأُطلق  م�سطلح  المهجرّي«  »الأدب 
اإن��ت��اج ال��م��ه��اج��ري��ن م��ن الأدب�����اء ال��ع��رب 
)ت���ح���دي���داً م���ن ����س���وري���ا ول���ب���ن���ان( نحو 
في  وذل��ك  والجنوبية،  ال�سمالية  الأميركيَتين: 
العالمية  ال��ح��رب  وح��ّت��ى  الما�سي  ال��ق��رن  ب��داي��ة 
مع  اإط��الق��اً  ي��ّت��ف��ق  ل  الم�سطلح  وه���ذا  ال��ث��ان��ي��ة. 
ف  م�سطلح »الأدب العربي الأميركي« الذي ُيو�سِّ
الوليات  في  الأميركيين  للعرب  الحالي  الإب��داع 
اأك��ث��ر مع  ت��ع��ب��ي��ٌر ين�سجم  ال��م��ت��ح��دة، وال����ذي ه��و 
منذ  ال�سائد  الأميركية  العربية  الجالية  مفهوم 

اأواخر �سبعينيات القرن الما�سي. 
العربي  و»الأدب  المهجر«  »اأدب  بين  والختالف 
في  ينعك�س فقط  ن��وع��ّي، ل  اختالف  الأم��ي��رك��ي« 
الختالف اللغوي - المهم جداً - بل ي�سمل اأي�ساً 
من  ذل��ك  يعني  وم��ا  والن�ساأة،  التاريخ  في  ف��وارق 
تمايز ح�ساري وثقافي واجتماعي، اأي اأنه اختالف 
بنيوّي. غاية هذه الإ�سارة ح�سر هذه المقالة في 
وتحديداً  ال�سمالية،  باأميركا  المهجري  الأدب 
هنا،  ���س��روري  المكان  وذك��ر  المتحدة،  ال��ولي��ات 
للتمّيز عن الأدب المهجري في اأميركا الجنوبية 
»الرابطة  في  مبدعوها  انتظم  والذي  الالتينية، 
ال�سمال  في  رفاقهم  لنتظام  محاكاًة  الأندل�سية« 

في »الرابطة القلمية«. 
وال�سوؤال الذي يّدعي الريادية هنا، ويندرج �سمن 
التي جعلت  الأ�سباب  الأدب، هو: ما  ممّيزات هذا 
هذا الأدب في حالة اغتراب كّلي عن البيئة التي 
تح�سر  ل��ْم  ل��َم  اأ���س��ّح:  وبعبارة  مبدعوه؟  عا�سها 
في  الأميركي  المجتمع  في  الحياتية  تجربتهم 

اإنتاجهم الأدبي؟
واّدعاء ريادية هذا ال�سوؤال ينطلق من غيابه عن 
ال�سعري  ل�����الإن��ت��اج  ال��را���س��دة  ال��درا���س��ات  مجمل 
لأع�����س��اء »ال��راب��ط��ة ال��ق��ل��م��ي��ة«، وال��ت��ي ت��ج��اوزت 
الت�سعين موؤلَّفاً �سادراً لدى دور ن�سر معروفة ما 

المجالت  اأ�سهر  اإن  بل  و1963.   1940 عاَمي  بين 
اآلن  لريت�سارد  مقاًل  ن�سرت   »Jstor« الأكاديمية 
»الرابطة  بوبوفيو�س، ترّكز مو�سوعه حول ن�ساأة 
القلمية«، دون الإ�سارة من قريب اأو من بعيد اإلى 

هذا ال�سوؤال.
ال�سكل  على  يكون  الإج��اب��ة  في  الت�سّرع  بالطبع، 
الآتي: �سعراء المهجر لم يكونوا اأ�ساًل اأبناء تلك 
م�سكونون  لأن��ه��م  �سعرهم،  ف��ي  لتنعك�س  البيئة 
ببيئة اأوطانهم الأولى الذي يقفز فوق حقائق لم 

يكابدها �سوى المهاجرين اأنف�سهم.
اأ���س��ب��ح��وا مواطنين  »ال���راب���ط���ة...«  ���س��ع��راء  ل��ك��ن 
اأم��ي��رك��ي��ي��ن، واأم�������س���وا م��ع��ظ��م اأع���م���اره���م ب��ه��وّي��ة 
اأم��ي��رك��ي��ة، واأن��ج��ب��وا ورع����وا ع��ائ��الت ذاب����ت اأم���ام 
عيونهم في المجتمع الأميركي، ومنهم من خدم 
في الجي�س الأميركي، واإن عاد بع�سهم اإلى لبنان 
�سهرية  �سات  مخ�سّ تقا�سى  ف��اإن��ه  نهائي،  ب�سكل 

من الدولة الأميركية. 
لأي  ال�سخ�سي  ال��وج��ود  اإن  ال��ق��ول  ينبغي  وه��ن��ا 
تجربة  ه��و  المتحدة  ال��ولي��ات  اإل��ى  مهاجر  ف��رد 
بحّد  وهذا  وجدانه،  اأعماق  في  مف�سلية  اإن�سانية 
ذاته جدير بالهتمام، فكيف اإذا كان هذا المهاجر 
التعبير  لموهبة  ومتمّلكاً  الح�ّس،  رهيف  مبدعاً، 

عن نف�سه؟
ت���ف���ت���ر����س ن����ظ����رّي����ة »الأر������س�����ي�����ة ال���م�������س���ت���رك���ة« 
الإ�سبانية  والمنّظرة  لل�ساعرة   )Borderlands(
اأن����زال����دوا، اأن الخ��ت��الف��ات  الأم��ي��رك��ي��ة غ��ل��وري��ا 
الإثنية  الجماعات  بين  ما  الثقافية  والتمايزات 
ال�سكن  ف��ي  نف�سه،  المكاني  الحّيز  ف��ي  المقيمة 
وال��ع��م��ل، ل ب���ّد م��ن اأن ت��وّل��د ت��ف��اع��اًل ح�����س��اري��اً 
ثقافي  مجال  قيام  اإل��ى  بالتالي  ي���وؤدي  وثقافياً، 
م�����س��ت��رك وه��ج��ي��ن ي��ع��ك�����س ط���رَف���ي ال��ع��الق��ة، اأي 
ال��م��ه��ي��ِم��ن وال��م��ه��ي��َم��ن ع��ل��ي��ه، وي������دّل ع��ل��ى ق���ّوة 
اأط��راف  ن�سيج  ف��ي  و�سعفها  المتفاعلة  العوامل 

هذه العالقة. وبناًء على هذه النظرية التي �سادت 
ال�سيا�سية،  ورافعتهم  الأميركيين  الإ�سبان  بين 
الوليات  في  الأقّليات  ب��داأت  »الت�سيكانو«،  حركة 
لتبني  الأر���س��ي��ة،  ه���ذه  ع��ن  التفتي�س  ال��م��ت��ح��دة 
قزٍح  قو�َس  بل  اأدبية فح�سب،  درا�سات  لي�س  عليها 
�سيا�سياً اأي�ساً. وما يعنينا من الفكرة العاّمة لهذه 
النظرية هو اأن الحّيز المكاني ل�سعراء »الرابطة« 
واإبداعياً  ثقافياً  م�ستركة  اأر�سية  عن  ي�سفر  لم 
تاأّثرهم  ا�ستثنينا  اإذا  اإل  �سُتناق�س لحقاً،  لأ�سباب 
وتبّنيهم لتّيارات الحداثة )الرمزية، الرومن�سية، 
ال�سعر الحّر...(، وفي محاولة التفتي�س عن ذلك 
الأميركية  البيئة  هي  اأين  الت�ساوؤل:  يبرز  الحّيز 

في �سعرهم؟                
المهجري«  »الأدب  ف���رادة  اإن  اأخ���رى،  ناحية  م��ن 
البيئة  بلغٍة مختلفة تماماً عن  ن�ساأته  ت�سدر من 
ال��م��ح��ي��ط��ة، رغ���م ال��ب��ع��د ال��ج��غ��راف��ي ال��وا���س��ع عن 
ي�سل  ال���ذي  ال��ث��ق��اف��ي  والخ���ت���الف  الأّم،  ال��وط��ن 
المنتج  الأدب  ه��ذا  وق��د لعب  الت�ساّد.  درج��ة  اإل��ى 
�سوغ  ف��ي  نه�سوياً  دوراً  المتحدة  ال��ولي��ات  ف��ي 
اإلى حّد  الأّم،  الوطن  اأدبية في  اأ�ساليب ومدار�س 
اأوائل  في  العربية  النه�سة  مكّونات  اأحد  اعتباره 
الثانية.  العالمية  الحرب  الع�سرين وحتى  القرن 
ون�سووؤه جاء نتيجة ظروف محّددة منها: البيئة 
خلفيتهم  ت�سّكل  لأن��ه��ا  الأدب���اء  منها  هاجر  التي 
الم�سيف،  البلد  وطبيعة  والح�سارية.  الثقافية 
اإل  و�سفها  يمكن  ل  التي  المتحدة،  الوليات  اأي 
كّله،  العالم  اأقطاب  من  المهاجرين  بلد  بكونها 
لكنها اأي�ساً بلد البي�س البروت�ستانت، والمجتمع 

الم�سيحي في ظّل نظام اإمبريالي التطّلعات.
�ساعدت  المهجر،  باأدباء  المحيطة  الخلفية  هذه 
معّينة  لحظة  ف��ي  ال��م��ه��ج��ري  الأدب  ولدة  ع��ل��ى 
ال�سابق.  ُي�سابهها في  ما  لها  يكن  ولم  تتكّرر،  لن 
وفي هذا ال�سياق لنا اأن ن�ستعيد ما قاله ميخائيل 

عون جابر

جبران خليل جبران، 
بري�سة: عبد اهلل اأحمد.

ن��ع��ي��م��ة ف���ي ك��ت��اب��ه »���س��ب��ع��ون«: »ف��م��ا 
الذين  اأولئك  الحقيقة  عن  اأبعدهم 
في  الأدب��ي��ة  الحركة  تف�سير  ح��اول��وا 
بالغ  ت��اأث��رت  اإن��ه��ا  بقولهم  ن��ي��وي��ورك 
الأثر بالأدب الأميركي، فمن قائل اإن 
ال�سّر في الأدب الأميركي الذي تاأّثر 
هو  القلمية«،  »ال��راب��ط��ة  اأع�����س��اء  ب��ه 
قول فارغ، لقد كان في المهجر عرب، 
تكون  اأن  قبل  عربية  �سحف  وك��ان��ت 
المهجر  ف��ي  ي����زال  ول  »ال���راب���ط���ة«، 
بعد  ع��رب��ي��ة  ت���زال �سحف  ول  ع���رب، 
ل��م تقم  »ال��راب��ط��ة«، فلماذا  زال��ت  اأن 
حركة كالتي قامت في نيويورك بين 

1913 - 1931؟«.
جبل  م��ن  المهاجرين  اأول  ك��ان  واإذا 
ل���ب���ن���ان ه����و ط���ان���ي���و����س ال��ب�����س��ع��الن��ي 
اإل����ى بو�سطن  ال����ذي و���س��ل  ال��ع��رب��ي 
هاجر  اأدي����ب  اأول  ف���اإن   ،1854 ال��ع��ام 
ميخائيل  هو  الأميركية  الأر���س  اإلى 

ر�ستم،  اأ�سعد  ال�ساعر  وال��د  ر�ستم 
���س��م��ن م��وج��ة للهجرة  م���ن  وك����ان 
ر  1913، وُقدِّ بلغت قّمتها في العام 
ع�سية  ف��ي��ه��ا  ال��م��ه��اج��ري��ن  ت���ع���داد 
ال�سبعين  بحوالى  الأول���ى  ال��ح��رب 
األفاً، انت�سر معظمهم على ال�ساحل 
مدينَتي  ف��ي  خ�����س��و���س��اً  ال�����س��رق��ي، 
بو�سطن ونيويورك، كما يّت�سح من 
القلمية«  »ال��راب��ط��ة  اأع�����س��اء  �سكِن 

وعملهم.
يكون  »اأن  م�سطفى  ���س��اك��ر  ينفي 
اأو  م���ت���م���ّي���ز  م���ه���ج���ري  اأدب  ث���م���ة 
ح��ت��ى ف��ي��ه ���س��يء ق��د ي���دّل ع��ل��ى اأن��ه 
هو  م���ا  وي�����س��ي��ف  م���ه���ج���ري«.  اأدب 
بينما  اإل��ي��ن��ا«.  ُردَّت  »ب�ساعتنا  اإل 
ال��درا���س��ات الحديثة  اإح���دى  ت��ق��ول 
م��ه��ج��ري  اأدب  ي���وج���د  ل  اأن�����ه  ب��م��ا 
كّل  وف��ي  العالمية،  الآداب  ك��ّل  ف��ي 
ال�سامي  الأدب  العربية عدا  الآداب 
وب��ال��ت��ح��دي��د ف���ي ���س��وري��ا ول��ب��ن��ان، 

ف��ري��دة،  اأن ه��ذا الأدب ظ��اه��رة  وب��م��ا 
باأنه  يكون  المهجر  اأدب  تعريف  ف��اإن 
ال�����س��ام��ي��ون من  اأن��ت��ج��ه  ال���ذي  الأدب 
هرباً  هاجروا  الذين  ولبنان،  �سوريا 

من العثمانيين.
وه��ن��ا ل ب����ّد م���ن م��الح��ظ��ة  اأن����ه لم 
بيئته  غير  ف��ي  اأدب  ن�ساأ  اأن  يح�سل 
وفي غربة لغوية وثقافية، وبتجربة 
اإن�سانية مغايرة تماماً لظروف وحياة 
كما  المهاجرين،  الأدب���اء  مجتمعات 
فرغم  المهجري.  الأدب  ف��ي  ح�سل 
ن�ساأ  الأوجه،  المتعّدد  الغتراب  ذلك 
اأدب حداثي وموؤّثر في اللغة والثقافة 
العربية، في ظاهرة لم تح�سل �سابقاً، 
اأف�ست اإلى ولدة الأدب المهجري في 
الأميركيَتين، مع اختالف ب�سيط في 
اإنتاج  تمّيز  فقد  ال�سيا�سي،  ال��ت��وّج��ه 
»الع�سبة الأندل�سية« بعروبة وا�سحة 
غاب  بينما  ال�سيا�سية،  �سعاراتها  في 
اإنتاج  عن  العروبي  ال�سيا�سي  ال�سعار 
»الرابطة القلمية« ليحّل مكانه الهّم 
الفردي، واإذا تبّدى ال�سيا�سي اأحياناً، 
ف��ي��ك��ون ل��م��ف��ه��وم »ال��ق��ط��ر ال�����س��وري« 
ن�����س��ي��ب ل ي���ق���ّل ����س���اأن���اً ع���ن م��ف��ه��وم 
عبد  يالحظ  كما  القومي،  العروبة 

الكريم الأ�ستر.
المتعّلقة  ال���درا����س���ات  ج��م��ي��ع  ت�����س��ي��ر 
تاأ�سي�س  اأن  اإل��ى  المهجري«  ب����»الأدب 
 1920 ال��ع��ام  ت��ّم  القلمية«  »ال��راب��ط��ة 
ه��ذا  اأن  اإل  ن���ي���وي���ورك،  م��دي��ن��ة  ف���ي 
ال���ت���اري���خ ي���ت���ع���ار����س م����ع م����ا ي���ذك���ره 
م��وق��ع »م��ج��ل��ة ال��ف��ن��ون«، وه��و موقع 
الكتروني حديث يهتّم بتراث المجلة 
التي اأ�ّس�سها ال�ساعر الحم�سي ن�سيب 
عري�سة وبداأ ن�سرها في ني�سان 1913 
�سفحاتها  ك��ّر���س��ت  وق���د  ب��ن��ي��وي��ورك، 
لالأدب والفنون الت�سكيلية، واأ�سدرت 
ع�������دداً،   29 ����س���ن���وات   6 م�����دى  ع���ل���ى 
اإلى الأعداد الخا�سة بالأزمة  اإ�سافًة 
اأي الح�سار البحري الذي  ال�سورية، 
واأدى  ال�سوري،  ال�ساحل  على  ُفر�س 
اإلى مجاعة اأ�سفرت عن موت جماعّي 
في �سوريا ولبنان. يوؤّكد هذا الموقع 
على اأن اإن�ساء »الرابطة« تّم �سنة 1916 

الفكرة  �ساحبا  وك��ان  نيويورك،  في 
ن�سيب عري�سة وم�سيح عبد  تحديداً 
لها  ت�سكيلهما  �سبب  وب����اأن  ال���ج���واد، 
ا�ستغالل  من  لحقوقهما  حمايًة  كان 
ت�سجيع  اإل�����ى  اإ����س���اف���ة  ال���ن���ا����س���ري���ن، 
ال��ك��ت��اب��ة ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة م��ن خ��الل 
ت��ج��ارب ُت��ح��اك��ي الأدب�����اء ال��غ��رب��ي��ي��ن، 
بالد  في  بها  الم�سموح  الحّرية  ك��ون 
المهجر كفيلة بالتعبير الالمحدود. 
اأم�������ا الأ�����س����م����اء ال�����������واردة لأع�������س���اء 
 1916 �سنة  تاأ�سي�سها  عند  ال��راب��ط��ة 
عطاهلل،  اليا�س  ال��ت��وال��ي:  على  فهي 
ويليام  اأّي��وب،  ر�سيد  عري�سة،  ن�سيب 
كات�سيلف�س، عبد الم�سيح حداد، نادرة 
ح���داد، ج��ب��ران خليل ج��ب��ران، اأم��ي��ن 
انحالل  الريحاني.  واأم��ي��ن  م�سرق، 
 1916 اأي��ل��ول  1916« ت��ّم ف��ي  »راب��ط��ة 
»من  كات�سيلف�س  ويليام  مقالة  بعد 
المن�سورة  م��ي��ت«  ح��ّي  اإل��ى  ح��ّي  ميت 
ف���ي م��ج��ل��ة »ال���ف���ن���ون« ال���ت���ي ح��ف��ل��ت 
ب��م��ق��الت ع��دي��دة ق��ب��ل ه���ذا ال��ت��اري��خ 
متبوعاً  ب�����»الأدي����ب«،  م��وّق��ع��ة  وك��ّل��ه��ا 
القلمية«،  ال��راب��ط��ة  »ع�سو  بتعريف 
اإذ ت���ّم الت���ف���اق ع��ل��ى ا���س��ت��ع��م��ال ه��ذا 
»الرابطة«،  تاأ�سي�س  لدى  الم�سطلح 
وقد ن�سر بيان تاأ�سي�سها اأمين م�سرق 

انحالل  و�سبب  »ال�سائح«،  مجلة  في 
1916« لم يكن وا�سحاً، وكّل  »رابطة 
م���ا ر���س��ح م���ن م��ع��ل��وم��ات ع���ن م��وق��ع 
ب���اأن ال�سبب  ُي��ف��ي��د  م��ج��ّل��ة »ال��ف��ن��ون« 
»غير  الأ���س��خ��ا���س  بع�س  دخ���ول  ك��ان 
المرغوب فيهم«، والمق�سود تحديداً 
الع�سو نجيب ذياب، والذي لم ين�سر 
�سيئاً با�سمه، ولم يكن من الموؤ�ّس�سين 
جريدة  �ساحب  كان  بل  ل�»الرابطة«، 
ل�»الفنون«  المعا�سرة  الغرب«،  »مراآة 

و»ال�سائح«.
المحاولة الأولى لتاأ�سي�س »الرابطة« 
كانت مهّمة جداً، ولم ُتذكر في معظم 
ولم  المهجري،  الأدب  الدرا�سات عن 
ت��ت��ّم الإ����س���ارة اإل����ى ال����دور الإي��ج��اب��ي 
ال����ذي ل��ع��ب��ه ن�����س��ي��ب ع��ري�����س��ة وع��ب��د 
الم�سيح حداد في اإطالق هذه الفكرة 
من الأ�سا�س، لأن »الرابطة القلمية« 
ال��ع��ام  تاأ�سي�سها  اإع����ادة  ب��ع��د  اأ���س��ح��ت 

وم��وؤّث��رة  فاعلة  اأدب��ي��ة  مدر�سة   1920
هنا  ال��م��ع��ا���س��ر.  ال��ع��رب��ي  الأدب  ف���ي 
الباحث  ج��ه��ود  اإل���ى  الإ����س���ارة  تنبغي 
اأدب  ف����ي  ال��م��ت��خ�����س�����س  ج�����ان داي������ه 
)ج��ري��دة  م��ق��اًل  كتب  وق��د  المهجر، 
 )2007 دي�����س��م��ب��ر   5 »ال��م�����س��ت��ق��ب��ل«، 
التاأ�سي�س  اإل����ى  الع��ت��ب��ار  ف��ي��ه  ُي��ع��ي��د 
العام  في  القلمية«  ل�»الرابطة  الأول 
1916، لكنه لم يذكر الدور الرئي�سي 
وحداد،  عري�سة  الم�سروع،  ل�ساحَبي 
ب��ل اك��ت��ف��ى ب��الإ���س��ارة اإل���ى دور اأم��ي��ن 
التاأ�سي�سي  البيان  �ساغ  الذي  م�سرق 
اإ���س��ه��ام��ات  اإل�����ى  الإ������س�����ارة  م���ن دون 
الآخرين. وقد اعتبر دايه اأن »رابطة 
 ،»1916 ل���»راب��ط��ة  ت��ت��ّم��ة  ه��ي   »1920
وهو محّق في ذلك، لكنه من ناحية 
ذكر  وع��دم  اإ�سقاط  اأن  اعتبر  اأخ���رى 
 1916 ال��ع��ام  ف��ي  »ال��راب��ط��ة«  تاأ�سي�س 
»�سبعون«  كتاَبيه  في  نعيمة  قبل  من 
ل�سطب  مق�سود  عمل  هو  و»ج��ب��ران« 
مّتهماً  »ال���راب���ط���ة«،  م��ن  ال��ري��ح��ان��ي 

نعيمة بالتزوير!
اأمين  واأما   ...« فنعيمة نف�سه يقول: 
الريحاني واإن حالت ظروف واأ�سباب 
فمن  ال��راب��ط��ة،  اإل���ى  ان�سمامه  دون 
ال��ح��رك��ة  ع��ل��ى  اإن���ك���ار ف�سله  ال��ح��ي��ف 

الأدبية المهجرية في بدء ن�ساأتها«.
اأخرى  يقع في مغالطة  داي��ه  اأن  كما 
»رابطة  في  العمل  توّقف  يعزو  حين 
1916« اإلى »ان�سغال فر�سانها بالعمل 
�سوريا  تحرير  لجنة  عبر  ال�سيا�سي 
ن�ساطها  تعليق  اإل��ى  اأدى  ما  ولبنان، 
وان��ت��ف��ى  ال����ح����رب،  ان��ت��ه��ت  اإذا  ح��ت��ى 
ب��ن��ه��اي��ت��ه��ا م����ب����ّرر وج������ود ال��ج��م��ع��ي��ة 
ال�������س���ي���ا����س���ي���ة، ا����س���ت���اأن���ف���ت ال���راب���ط���ة 
ع�سوية  م�ساألة  متجاهاًل  ن�ساطها«، 
ن��ج��ي��ب ذي����اب، وه���ي م��ع��ل��وم��ة اأّك��ده��ا 
كتابه  في  الأ�ستر  الكريم  عبد  اأي�ساً 
1983، ويقول فيه  »النثر المهجري« 
التقاه  ال��ذي  ح��داد  الم�سيح  عبد  اإن 
 1960 25 ح���زي���ران  ف���ي  ف���ي دم�����س��ق 
مّرة  اأول  ول��دت  »الرابطة  ب��اأن  اأف���اده 
خ���الل ال��ح��رب وك����ان م��ن اأع�����س��ائ��ه��ا 
�سريعاً  نف�سها  لكنها حّلت  الريحاني، 
»م������راآة  ����س���اح���ب  ذي������اب  ن��ج��ي��ب  لأن 

يتّفق  ل  وهو  اإليها،  انت�سب  الغرب« 
معهم في الفكر وال�سعور«.

ت��اّم  ع��ل��م  ع��ل��ى  ك��ان  نعيمة  ميخائيل 
لكنه   ،»1916 »رابطة  بمجريات عمل 
الرو�سية  القن�سلية  في  موظفاً  كان 
يعتبر  كان  وبالتالي  �سياتل،  بمدينة 
اأي  اأه��ّم من  »الفنون«  دعم مجلة  اأن 
ال�سداقة  ع��الق��ة  ب�سبب  اآخ���ر  ���س��يء 
منذ  ع��ري�����س��ة  بن�سيب  رب��ط��ت��ه  ال��ت��ي 
�سوياً،  النا�سرة  مدر�سة  في  كانا  اأن 
باب  كانت  المجلة  هذه  لأن  ثّم  ومن 
وبالتالي  ل�سديقه.  ال��وح��ي��د  ال���رزق 
ت�ستطع  لم  التي   »1916 »رابطة  فاإن 
لم  م��ع��دودة،  اأ�سهر  �سوى  ال�ستمرار 
لفتقارها  نعيمة  اأول��وّي��ات  م��ن  تكن 
واأث���ره  ب�سمته  اإل���ى  ال��ت��اأ���س��ي�����س  م��ن��ذ 
ي�سبو  فما  وتوّجهاتها.  اأهدافها  في 
اأو  الأدب��ي��ة،  النقابة  ف��ي  نعيمة  اإل��ي��ه 
ال��راب��ط��ة ال��م��ف��ت��ر���س اإن��ج��ازه��ا ك��ان 
عري�سة  ر�سالة  على  رّده  في  وا�سحاً 
اأهمية  فيها  ي�سرح  التي   1916 العام 
جامعة  ت��ك��ون  اأدب��ي��ة  »نقابة  تاأ�سي�س 
لالأدباء الحقيقيين، فت�ساعدهم على 
اأن ل تذهب كتاباتهم �سياعاً كما هي 
ذاهبة الآن لمنفعة اأ�سحاب الجرائد 
فنقابة  لكاتبيها،  ماّدية  منفعة  دون 

اأدبية في المهجر اإذا اجتمعت الكلمة 
الأدب��اء، وتحّتم  عليها، ت�سون حقوق 
على ك��ّل ك��ات��ب م��ن اأع�����س��ائ��ه��ا، اأن ل 
يطرح كتاباته على اأ�سحاب الجرائد 
والمجالت بال مقابل، وهذا مو�سوع 
اأقترح عليك اأن تبحث فيه وُتنبئ عن 
»فّكرت  نعيمة:  ج��واب  فكان  راأي���ك«، 
ب��ن��ق��اب��ة اأدب���ي���ة م��ن زم����ان، وك��ن��ت ول 
الأح����وال  ت�ساعدني  اأن  اأت��م��ن��ى  اأزال 
على زيارة نيويورك لأبادلك الأفكار 
ا�ستطاعتي  قدر  واأ�سعى  بخ�سو�سها، 
بتاأليفها، ولكن النقابة التي اأفّكر بها 
لي�ست كما يظهر الآن كالتي ت�سّورها 

اأنت لذاتك، نقابتي ترمي اأوًل:
- اإلى �سّم خيرة اأدبائنا في المهجر، 
تاأثير على مجرى  ذات  قّوة  وجعلهم 

الحياة الأدبية.
ال������ذوق الأدب�������ي بين  اإل�����ى ت��رق��ي��ة   -

قّرائنا.
- اإل����ى خ��ل��ق وا���س��ط��ة ل��ل��ت��ق��ري��ب بين 

العاّمية والف�سحى.
وتعزيزه  التمثيل  ف��ّن  ن�سر  اإل���ى   -

عند ال�سوريين.
- اإل����ى ت��ع��زي��ز ف���ّن ال��ك��ت��اب��ة ورف��ع��ه 
اإل����ى درج����ة ل ي�����س��ل��ه��ا اأح����د ب���دون 

ا�ستحقاق.
اأو  اإلى تعزيز ال�سحافة ال�سورية   -
الجرائد  ك��ّل  بمناه�سة  ال��ع��رب��ي��ة، 
ت�سّر  ول  تنفع  ل  التي  والمجاّلت 

والتي ت�سّر ول تنفع.
- اإلى موؤازرة كل �ساب ُيظهر موهبة 

كتابّية حّقة.
اإلى ن�سر المبادىء الأدبية ونقل   -
من  اإليه  ن�سل  اأن  نقدر  ما  اأح�سن 
الآداب الأوروبية اإلى اللغة العربية، 
ترجمة.  لجنة  تاأليف  يجب  لذلك 
النقابة  ذل��ك يجب على  ك��ّل  وف��وق 
اأن تدير دّفة حياتنا الأدبية بعد اأن 
رفيعاً  معتبراً  مقاماً  لذاتنا  تجعل 
اأن يكون  ي��ج��ب  ال��غ��ي��ر،  ف��ي ع��ي��ون 
اأح��د  يناله  ل  �سرفاً  اإليها  النت�ساب 
اإل بعد اأن يبرهن اأن عنده ما يقّدمه 

لخزينة اآدابنا العربية« )»�سبعون«(.
»راب��ط��ة  ب���اأن  ال���س��ت��ن��ت��اج  يمكننا  اإذاً، 
»راب���ط���ة  ف�����س��ل  م���ن  ت��ع��ّل��م��ت   »1920
1916«، متجاوزًة الهاج�س الرئي�سي: 
كون  النا�سرين،  ج�سع  من  التحذير 
ك�سبوا  قد  »الرابطة«  اأع�ساء  معظم 
خ���ب���رة ف���ي ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��م، ب��ع��دم��ا 
اأو  المهاجر  في  اأدبية  �سهرة  اأ�سابوا 

في الوطن العربي.
ان�����ت�����ظ�����ام م����ب����دع����ي ال����م����ه����ج����ر ف��ي 
تبادل  لهم  اأت��اح  القلمية«،  »الرابطة 
نقا�سات  واإق���ام���ة  ال��ع��ام��ة،  ال��خ��ب��رات 
منظومة  �سمن  م��ت��ب��ادل  ون��ق��د  ح��ّي��ة 
ال��خ��ط��وط ال��ع��ري�����س��ة ال��م��ح��ّددة في 
الداخلي،  ونظامها  العاّمة  اأهدافها 
وط��ال��م��ا راف����ق ذل���ك »غ���ي���رة ال���ك���ار«، 
ال���خ���روج  اإل�����ى  ذل����ك  ي������وؤدي  اأن  دون 
ع��ل��ى م���ب���ادىء ال��راب��ط��ة م���ن ناحية 
ال��ت��ج��دي��د وال��ت��ح��دي��ث ف��ي الأ���س��ل��وب 
الم�ستركة  ال��م��م��ّي��زات  وم��ن  وال��ل��غ��ة. 
ف����ي اإب�����داع�����ات اأدب��������اء »ال����راب����ط����ة«: 
ب���روز  الأّم،  ال���وط���ن  اإل�����ى  ال��ح��ن��ي��ن 
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التي  العليا  والقيم  المثالي  الح�ّس 
ال�سرق مقابل مادية  تعك�س روحانية 
الجتماعية،  اأج��وائ��ه  وب��رودة  الغرب 
ت���وظ���ي���ف ال���ح���ّري���ة ال���م���ت���واف���رة ف��ي 
ال�سعيَدين  على  الأميركي  المجتمع 
من  للتعبير  والج��ت��م��اع��ي  ال���ف���ردي 
الفّنية  تجاربهم  من  تحّد  قيود  دون 
اأو م���ن م��وق��ف��ه��م ت��ج��اه  الإب���داع���ي���ة، 
اأو  ق�سايا الحتالل في وطنهم الأّم، 
ب  التخّلف والظلم، والجهل، والتع�سّ

الديني والطائفي.
اأن  ال�������س���ي���اق  ه������ذا  ف�����ي  ن���ن�������َس  ول 
الأدب  ف��ي  ال��روم��ن�����س��ي  الأدب  ولدة 
ال�����م�����ه�����ج�����ري، ه������و ول�����ي�����د ����س���رع���ي 
لخ��ت��الط��ه��م ب���ال���غ���رب وان��ف��ت��اح��ه��م 
ظهرت  هكذا  الأجنبية.  الآداب  على 
ال��روم��ن�����س��ي��ة ف��ي ال��م��ه��ج��ر، ب��م��وازاة 
العربي )جماعة  العالم  ظهورها في 
النقدية  ال��درا���س��ات  واأول����ى  اأب���ول���و(، 
ظهورها  عن  عّبرت  التي  المهجرية 
ه��ي م��ا ك��ت��ب��ه ن��ع��ي��م��ة ف��ي »ال��غ��رب��ال« 
ال��م��در���س��ة  ط���ب���ع���ْت  وق�����د   .)1944(
الرومن�سية اأدبهم بالنزعة ال�سخ�سية 
والذاتية، وجعلت من الطبيعة المادة 
التي بوا�سطتها تتّم  الخام لأعمالهم 
وتقديم  الكون  اأغ��وار  �سبر  محاولت 
ال���خ���ي���ال وال�������س���ع���ور ع���ل���ى ال��ت��ف��ك��ي��ر 
هكذا  العاطفة.  وتقدي�س  المنطقي، 
على  الثورة  فعل  الرومن�سية  اأ�سفْت 
تحطيم  اإلى  دعوتها  ب�سبب  اأ�سلوبهم 
القيود المفرو�سة على الأدب كي تتّم 
بدون  الحّر  التعبير  اإل��ى  ال�ستجابة 
في  مندور،  )محمد  �سروط  اأو  قيود 

الميزان الجديد(.
واأخيراً، الم�سترك بينهم هو ال�سوؤال 
ال��رئ��ي�����س��ي ل���ه���ذه ال���م���ق���ال���ة: غ��ي��اب 
عن  الم�سيف  الأم��ي��رك��ي  المجتمع 
اأ�سعارهم ب�سكل خا�س، واأدبهم ب�سكل 
للحياة  تغييب  هو  الغياب  ه��ذا  ع��ام. 
ال���ي���وم���ي���ة وال����ت����ج����ارب ال�����س��خ�����س��ي��ة 
غريب  مجتمع  مع  الدائم  والتفاعل 
ينتج  وم��ا  وال��ع��ادات،  والثقافة  اللغة 
ُي�ساعفه  اأث��ر،  من  التباعد  ذل��ك  عن 
»ال��وج��ه  غ��ري��َب  يعتري  ال���ذي  القلق 
واليد والل�سان« عن البيئة الجديدة. 
فالنتقال من مجتمع بدائي بمفهوم 
ع��الق��ات��ه واأداوت�������ه الإن��ت��اج��ي��ة، اإل���ى 
ومت�سّدر  متطّور،  راأ�سمالي  مجتمع 
ل��ل��ث��ورة ال�����س��ن��اع��ي��ة، ���س��ي��ت��رك اأث�����راً 
م���ب���ا����س���راً ع���ل���ى ال������ذات الإن�������س���ان���ي���ة، 
وخ�����س��و���س��اً ت��ل��ك ال������ذات ال�����س��ّف��اف��ة 
ال��ت��ي ي��ت��م��ّي��ز ب��ه��ا ال��م��ب��دع��ون. وه��ذا 
اإلى  قيا�ساً  الُمّطلع،  ي�ستوقف  الغياب 
المقولة ال�سهيرة »الأدب ابن بيئته«. 

فها هنا يبدو الأدب ُمغيَِّبها.
التناق�س الناجم عن الالن�سجام بين 
المحيط المعا�س والهاج�س الذهني، 
»الرابطة«،  اأع�ساء  معظم  عنه  عّبر 

فهذا ن�سيب عري�سة يقول:
»ما اأنَت قد وزَّع�َت روحك في            

عهَدين من �سا�سع ما�ٍس ومن داِن
اأنا المهاجر ذو نف�َسين: واحدة            
ت�سير �سيري، واأخرى رهن اأوطاني«

ويقول اإيليا اأبو ما�سي:

»اأن���������ا ف�����ي ن����ي����وي����ورك ف�����ي ال��ج�����س��م 
وبالروح

في ال�سرق على تلك اله�ساِب
اأن��ا ف�ي ال�غ�وط��ة زه��ر ون�دى

اأن�ا في ل�بن�ان نج�وى وت��س�اِب«
هذا  نتيجة  بال�سعف  ي�سعر  وعندما 

الغتراب، يقول:
»نحن في الأر�س تائهون كاأّنا                     

قوم مو�سى في الليلة الظلماِء
�س�ع�ف�اء م�ح�ّق��رون ك�اأّنا

من ظ�الم والنا�س من لألِء
واغت�راب الق�وي عزٌّ وفخٌر                      

واغتراب ال�سعيف بدء فناِء«.
والبيت الآتي لأحد �سعراء »الرابطة« 
يعّبر خير تعبير عن فكرة الغتراب 

عن المجتمع الم�سيف:
»يعي�س عن ربعه بالج�سم مغترباً

وق�لبه وه�واه غي�ر مغت�رِب«.
ربما هذا ما حدث لل�سعراء والأدب��اء 
اأر���س  اإل���ى  بانتقالهم  المهجريين، 
ال��ح��ّري��ة ال��ف��ردي��ة، وال��ت��ن��اف�����س على 
م��خ��ت��ل��ف الأ������س�����ع�����دة. ف��ال��م��ج��ت��م��ع 

الأم���ي���رك���ي ف���ي ت��ل��ك ال��م��رح��ل��ة ك��ان 
ي��م��ّث��ل اأف���ح�������س اأن������واع ال��راأ���س��م��ال��ي��ة 
تهدف  التي  التو�ّسعية،  والإمبريالية 
اإلى الربح وال�ستغالل دون �سمانات 
ب��الع��ت��ب��ار  الأخ����ذ  اج��ت��م��اع��ي��ة، ودون 
ل��ح��ق��وق ���س��رع��ة الإن�������س���ان، وغ��ي��ره��ا 
ال�سرعية  الأ�س�س  حالياً  ي�سّكل  مما 
وال���ق���ان���ون���ي���ة لأخ���الق���ي���ات ���س��ل��ط��ات 

المجتمع الدولي.
كانوا  ال��ع��رب  المهاجرين  اأن  وي��ب��دو 
في اأ�سفل ال�سّلم الجتماعي لالأقّليات 
ال�سنوي  التقرير  ففي  اأم��ي��رك��ا،  ف��ي 
في  ال��خ��ي��ري��ة  للجمعيات  الع�سرين 
»اإل��ى  اأن���ه:  ُذك���ر   1899 �سنة  بو�سطن 
ال�سوريون  ُيعتبر  ال�سينيين  جانب 
الأك��ث��ر اغ��ت��راب��اً بين ال��غ��رب��اء«، رغم 
ك����ون ه����ذا ال��م��ج��ت��م��ع م��ت�����س��ّك��اًل من 
عنا�سر متعّددة، اأو كما قال ويتمان: 
»الأم�������ة الأم���ي���رك���ي���ة ه���ي م��ج��م��وع��ة 
الأن��ك��ل��و���س��اك�����س��ون  هيمنة  م��ع  اأم����م«، 
التي  العن�سرية  بفظاظته  المتمّيز 
التعا�سد  م�����س��اع��ر  اأب�����س��ط  تعك�س  ل 
اإل��ى ع��دم ارت��ك��ازه  اإ�سافة  الإن�����س��ان��ي، 
كونه  ح�سارية  تاريخية  خلفية  على 
جديد التكوين مع افتقاره اإلى هوية 
م�ستوطنين  مجتمع  لأن���ه  متكاملة 
ومهاجرين، اأي اأن هوّيته م�ستقبلية، 

وق����ي����د ال���ت���ك���وي���ن وال�����در������س وره����ن 
التطّورات الجتماعية المقبلة. 

وب��خ�����س��و���س ال��ل��غ��ة، ي�����س��ي��ر ال���م���وؤّرخ 
فيليب حّتي في كتابه »ال�سوريون في 
الأول  »الجيل  ب��اأن   )1924( اأميركا« 
ينظر اإلى اللغة العربية نظرة تقترب 
اأبنائه ل تهتّز  القدا�سة، ونفو�س  من 
ب�سغف  يتطّلعون  وه��م  ل�سماعها،  اإل 
اإلى خطيب عربي يخطب بهم بلغتهم 
ومو�سيقى،  غناء  من  فيها  وم��ا  الأّم، 
ول يجدون مبّرراً اأن يحا�سر خطيب 
العربية«.  اأت��ق��ن  اإذا  اأخ���رى  لغة  ب��اأي 
لغة  م���ن  م��وق��ف��ه��م  اأن  ي��ع��ن��ي  وه�����ذا 
يت�سّكل  وثقافته،  الم�سيف  المجتمع 
ب�سبب خوفهم على لغتهم وثقافتهم، 
اللغة  ب��ي��ن  ال��ع��الق��ة  ج��دل��ي��ة  اأن  اأي 
وال���ه���وّي���ة ي��م��ن��ع ال��ت��ع��ب��ي��ر م���ن خ���ارج 
والح�ساري.  الثقافي  النتماء  اإط��ار 
تغلغل  لمنع  �سور  اإق��ام��ة  يعني  وه��ذا 
هذه الثقافة اإلى اأعماقهم ومكنونات 
جميع  على  ينطبق  وه���ذا  اإب��داع��ه��م، 
ا���س��ت��ث��ن��اء،  »ال���راب���ط���ة« دون  اأع�������س���اء 

ومحاولة الريحاني في كتاب »خالد« 
العربي  المجتمَعين  بين  ال��م��ق��ارن��ة 
وال��غ��رب��ي، ك��ان��ت ت��ع��ب��ي��راً اج��ت��م��اع��ي��اً 
و���س��ي��ا���س��ي��اً اأك���ث���ر م��ن��ه ف���ّن���ي���اً. وه���ذه 
المجتمع  م���وؤّث���رات  ���س��ّد  ال��ح�����س��ان��ة 
ال����ذي ع��اي�����س��وه ل���م ت�����س��م��ل ب��ال��ط��ب��ع 
الّط��������الع وال�����َغ�����ْرف م����ن ال���ح���داث���ة 
بل  الأ���س��ع��دة،  مختلف  على  الأدب��ي��ة 
كانت محاولة تجاهل متعّمدة للبيئة 
ان�سهارهم،  تعك�س  ل  كي  المحيطة، 
ال��ح��ي��اة  ت��م��ّث��ل��ه��م  اأو  ان��غ��م��ا���س��ه��م،  اأو 
ذل����ك خ��ي��ان��ة  ف���ي  الأم���ي���رك���ي���ة، لأن 
للمبادئ التي �سّبوا عليها في ال�سرق، 
والتي كانوا يعتّدون بها كثيراً. وخير 
م��ث��ال ع��ل��ى ذل��ك ر���س��ال��ة ج��ب��ران اإل��ى 
تحت  الأم��ي��رك��ي   - ال�����س��وري  ال�سباب 
اأنه  »اأعتقد  ب��ك«:  اأوؤم��ن  »اإن��ي  عنوان 
وويتمان،  لأمر�سون،  القول  يمكنكم 
وج����ي����م���������س: ف�����ي ع����روق����ن����ا ت���ج���ري 
الفال�سفة  وح��ك��م��ة  ال�����س��ع��راء،  دم���اء 
ال��ق��دم��اء، وه���ي رغ��ب��ت��ن��ا ف��ي ال��ق��دوم 
فارغة«  لي�ست  واأيدينا  للتلّقي  اإليكم 
 .)The treasured writing 1957(
 1925 ال��ع��ام  نعيمة  اإل��ى  ر�سالة  وف��ي 
يت�سّرع جبران قائاًل: »�ساعدني اهلل 
الأم��ري��ك��ان،  ه���وؤلء  م��ع  ي��ا ميخائيل 
ل��ع��ّل��ه ي��اأخ��ذن��ي واإي�����اك ب��ع��ي��داً عنهم 

الهادئة«.  الوديعة  لبنان  اأودي���ة  اإل��ى 
1913 يطلب ج��ب��ران من  ال��ع��ام  وف��ي 
في  ال�سهير  ال�سحافي  غريب  اأمين 
لزيارة  يتاأّهب  ك��ان  وال��ذي  المهجر، 
الأدباء  »اإلى  �سالمه  يبّلغ  باأن  لبنان، 
الأر����س،  تحت  ال��راق��دي��ن  ال�سابقين 
واإلى الأحّباء الأحياء فوقها، اأخبرهم 
ع���ّم���ا ن���ق���وم ب���ه ه��ن��ا ف���ي ال��ن�����س��اط��ات 
هنا  ن��زرع��ه  فما  وال��خ��ا���س��ة،  العلنية 
���س��ن��ح�����س��ده ي���وم���اً م���ا ف���ي ل��ب��ن��ان«.
م��ن ناحية اأخ����رى، رّب��م��ا ي��ك��ون م��رّد 
لتفاعلهم  وتوثيقهم  ت�سويرهم  عدم 
م���ع ق�����س��اي��ا ال��م��ج��ت��م��ع ال��م�����س��ي��ف، 
الأه��������وال ال���ت���ي م�����ّرت ب���ه���ا ب���الده���م 
خ����الل ت��ل��ك ال��ح��ق��ب��ة م���ن م��ج��اع��ات 
وحروب وح�سار وخنق للحّريات من 
كان  كّله  ذل��ك  العثمانية.  ال�سلطات 
الممار�سات  ع��ن  النظر  لغ�ّس  كافياً 
ال�����س��ل��ب��ي��ة ف����ي ال��م��ج��ت��م��ع ال��ج��دي��د 
تكن  لم  والتي  تمييز...(  )عن�سرية، 
يمكن  ل  اإذ  يومئذ،  ال�ستهجان  تثير 
لحقاً  ا�ستجّدت  بمعايير  محاكمتها 

بعد الح�سول على الحقوق المدنية، 
كانت  الت�سريعات. هكذا  وغيرها من 
لبنان  بها  م��ّر  التي  المزرية  الحالة 
و�سوريا قبل الحرب العالمية الأولى 
ن�ساطاتهم  لتكري�س  كافية  وخاللها، 
وال�سيا�سية  والجتماعية  الإبداعية 
والثقافية كّلها من اأجل �سعب ي�سارع 
انقطاع  واأن  خ�سو�ساً  ح��ي��اً.  للبقاء 
التوا�سل  وت��ب��اع��د  ال��ي��وم��ي��ة،  ال�سلة 
اهتمام  وع��دم  اأك��ث��ر،  اأو  �سهور  لفترة 
ال�سحافة الأميركية بتلك المنطقة، 
كان م�ساعداً على م�ساعفة القلق في 
اأو�ساط الجالية العربية في مختلف 
والجنوبية،  ال�سمالية  اأميركا  اأنحاء 
وقد اأ�سحى الأدباء وال�سعراء وكاأنهم 
ي��وؤّرق��ه��م  ���س��اخ��ن  ق��ط��ط ع��ل��ى �سفيح 
م�����س��ي��ر ال���وط���ن والأه��������ل. م���ن ه��ن��ا 
والت�سّوف،  والفل�سفة،  الحكمة  نجد 
وال���م�������س���اع���ر الإن�������س���ان���ي���ة ال��ك��ون��ي��ة 
والجامعة  حما�ستها،  ف��ي  الجامحة 
ال��ب�����س��ر ك��ّل��ه��م. وم���ا ق�سيدة  اأط��ي��اف 
بعد  بها  ج��اد  ال��ت��ي  اأخ���ي«  »ي��ا  نعيمة 
م�ساركته في الحرب العالمية الأولى 
المثل  اإّل  الأميركي،  الجي�س  �سمن 
ال��خ��ال�����س ل��ل��ت��وّدد الإن�����س��ان��ي �سمن 

ف�ساء كوني بال حدود وموانع:
»اأخ��ي من نحن ل اأه��ل ول وطن ول 

داُر
اإذا نمنا اإذا قمنا ردانا الخزي والعاُر

ل��ق��د خ��م��ت��ت ب��ن��ا ال��دن��ي��ا ك��م��ا خمتت 
بموتانا

فهات الرف�س واتبعني
ل��ن��ح��ف��ر خ���ن���دق���اً اآخ������ر ن�������واري ف��ي��ه 

اأحيانا«.
وه����ذا ال��م��ن��ح��ى ي��ب��دو وا���س��ح��اً ل��دى 
الحالم  وجبران  ال�ساعر،  ما�سي  اأبو 
وال���ف���ي���ل�������س���وف، وال����ري����ح����ان����ي رغ���م 
اأن����ه ال��ب��راغ��م��ات��ي الأ���س��ي��ل، ور���س��ي��د 
عري�سة  ون�سيب  ال��وج��دان��ي،  اأّي����وب 
ال���روم���ن�������س���ي. ول����ج����وء ه�������وؤلء اإل����ى 
ال��ح��ك��م��ة وال��ف��ل�����س��ف��ة وال��روم��ن�����س��ي��ة 
وال����رم����ز ل���ه���َو دل���ي���ٌل ع��ل��ى ت���اأّث���ره���م 
الحديث  تجّنب  مع  الغرب،  بحداثة 
عن البيئة المحيطة وتجاوزها، رغم 
لمعظمهم  الج��ت��م��اع��ي  ال��و���س��ع  اأن 
ت��زّوج  ما�سي  ف��اأب��و  ب��الرت��ي��اح.  ُينبئ 
واأن�����س��اأ عائلة ف��ي ه��ذه ال��ب��الد، واأح��د 
»النا�سا«،  مختبرات  في  يعمل  اأبنائه 
وك���ذل���ك ن�����س��ي��ب ع��ري�����س��ة، واأّي������وب، 
اأي ���س��دى  ل��ك��ن رغ����م ذل����ك ل ن��ج��د 
لأجوائهم العائلية التي كانت �سعيدة 

في اإنتاجهم ال�سعري.
اأي�ساً  ال�سبب  ُنرجع  اأن  اأمكننا  ربما 
اإل�����ى اع���ت���ق���اده���م ال����دائ����م ب��ع��ودت��ه��م 
القريبة اإلى بالدهم، فهجرتهم كانت 
بتح�ّسن  ومرهونة  موّقتة  ظّنهم  في 
المهاجرين  ح��ال  ه��و  كما  الأح����وال، 
جميعاً في مطلع �سبابهم. وقد كانت 
ع�����ودة ال��ري��ح��ان��ي )ع�����اد اإل�����ى ل��ب��ن��ان 
لم  التي  لزوجته  ال�سديد  حّبه  رغ��م 
بعد  الدائمة  نعيمة  وع��ودة  ترافقه( 
وموتهما  واإق��ام��ت��ه��م��ا  ج��ب��ران،  وف���اة 
ف��ي ل��ب��ن��ان، اأ���س��دق دل��ي��ل ع��ّم��ا ك��ان��وا 

ُيف�سحون عنه.
واآخ������ر م���ا ن�����س��وق��ه م���ن اأ����س���ب���اب هو 
م�����وق�����ف ال���م���ج���ت���م���ع م����ن����ه����م؛ ه����ذا 
اأ�ساًل.  بهم  ب  المرحِّ غير  المجتمع 
ب��الإ���س��ارة  تكتمل  ال��م��الح��ظ��ة  وه���ذه 
على  اأدب��ه��م  مو�سوعات  اقت�سار  اإل��ى 
وق��د  الم�سيف،  دون  الأّم  موطنهم 
كتب الباحث اليا�س قن�سل في مجلة 
في  ت�سدر  ال��ت��ي  الأج��ن��ب��ي��ة«  »الآداب 
اأدب  ظ���اه���رة  »اإن  ق���ائ���اًل:  ف��ن��زوي��ال 
ال��م��ه��اج��ري��ن ال�����س��ام��ي��ي��ن ف��ري��دة لم 
معجزات  اإح���دى  وه��ي  مثلها،  ي�سبق 
العروبة«. وهنا ل يف�سل قن�سل بين 
اأّدى تالزمهما  اللتين  والهوّية  اللغة 
في ظرف معّين في المكان والزمان 
اإلى اإنتاج تراث اإن�ساني لم يتكّرر، بل 
الما�سي،  القرن  اأربعينيات  في  ذوى 
ف��ط��وى ال���زم���ن ف�����س��اًل م���ن ف�����س��ول 
الرئي�س  باعتراف  الأ���س��ي��ل،  الإب���داع 
الأم���ي���رك���ي روزف���ل���ت ع��ن��دم��ا خ��اط��ب 
عا�سفة  اأول  »اأن����ت  ب��ق��ول��ه:  ج��ب��ران 
انطلقت من ال�سرق، لكنها لم تحمل 
اإّل الزهور«. هل تتكّرر  اإلى �سواطئنا 
هذه العوا�سف على يد اأجيال العرب 
الأم��ي��رك��ي��ي��ن ال��م��ع��ت��رف ب��ه��م ح��ال��ي��اً 
بعدما  ت�����س��ام��ح��اً،  اأك��ث��ر  مجتمع  ف��ي 
اأميركا عالماً �سغيراً، وغدا  اأ�سبحت 

العالم اأميركا كبيرًة؟

��َجُ ال��ج��ذور ب��ال��دود -  ت��ت��م��عَّ
منخُل ال�ساعة ُي�ساِكن قلَب 

الع�سفور.
ب���ي���ن ال���غ�������س���ن وورق��������ة ال���ع�������س���ب - 

ت�ستخفُّ
ها، وبالبذور، تهتّز الكلمُة بع�سِّ

لمحاب�َس اأب�سط، لن تعترف.
وح����ده����ا ال��ب��ي�����س��ة ت�����س��ت��ج��ي��ب اإل����ى 

الجاذبّية.
***

في الماء - غيابي في القحط. زهرة.
الزهرة التي تعيِّن الهواء.

في البئر الأعمق، ج�سُدك �سّمام.
***

اللحاء ل يكفي. يحتوي
ال�سظايا الفائ�سة، �سيقاي�ُس

ال�����س��خ��رة ب��ال��ن�����س��غ، ال������دَم ب��ال��ق��ن��اة 
المنحرفة،

ريثما ُتْنَقُر الورقة، تكمُد
بالهواء، واأكثر من ذلك، ُتَثلَُّم

اأو تلتّف، ما بين الكلب والذئب،
اإلى متى �سَت�سّد

الفاأ�َس اإلى منفعتها ال�سامتة؟
***

ُط  ل ����س���يء ي����روي ال�������س���اق، ل ي���ف���رِّ
الحجُر ب�سيء.

لم يكن للكالم اأن يبّلط الم�ستنقع،
وهكذا اأنت ترق�س ل�سمٍت اأن�سَع.

ه - ال�سوء يقطع موجًة، يغور، يموِّ
ثرثرة الريح، هو مزلج.

اأ�سّميك �سحراء.
***

 - المقلَع  ن  ُت��دوِّ على عجٍل  المعاول 

عالمات متاآكلة
لم ت�ستطع ت�سفيَر الر�سالة.

النِّ�زاُع اأرخى العناَن لأبجدّيته،
قًة بالع�سف، والأحجار، مطوَّ

قد حفظت الهزيمَة عن ظهر قلب.
***

ثماًل، يّدخُر البيا�ُس قواه،
حين تهجُع، َعِميَّاً، كبذرٍة

اأنفا�َسها تحب�ُس 
في التربة. لتحلم بالحّر

كل الحّر
الذي يخلخل توازَن

يٍد، الذي َي�سَتنبُت
معجزَة الجفاف...

في كل مكان غادْرَته
ُت�ستثاُر الذئاُب

بالأوراق التي لن تتكّلم.
ب بالذئاب الحمِر اأن تموت. اأن ُترحِّ

تخرب�ُس على البّوابات: �سفحَة
العواء - اأو اأنك تهجع، وال�سم�س

اأبداً لن تكتمل.
ال��ب��ذوُر  تتنّف�س  حيث  خ�سراء  اإن��ه��ا 

ال�سوداء.
***

الزهرة حمراء، تتربَُّع
ُع الجذور، في عقدِة حيث تتفرَّ

ح�سٍن، تر�سع في �سوِمها ال�سحيح،
وتتراجع عن التهجئة

التي تلحُم الخطوَة  اإلى الكلمة
وُتوثُق الل�ساَن اإلى عثراته.

�ستكون الزهرة حمراء
عندما تمّزق الكلمُة الأولى ال�سفحَة،

�ستزهو في الطين، تكت�سُب لون

منقار معطوب، حين الع�سفوُر
ٌب بالدم، ويطيُر من مخ�سَّ

اأر�ٍس ما اإلى الجر�س.
***

ما بين الع�سفور والطائر ما ل ا�سَم له:
طريدته.

يفّر ال�سوء من خالل الفرجة.
***

���َي���ٍة ت���ب���ه���ُت ف����ي ال���م���ح���ور،  ك����ل َغ�������سْ
لّي العتدال الف�سْ

الُمْختلَ�ُس لالأ�سماء: ال�سّقاطة
���س��م��اوات   - الم�سّنن  ال��ت��ر���َس  ت��ع��وُق 
ُر في فلكها متنافرة التي بالريِح ُتَدوِّ

هذه المتاجرة المتق�ّسفة.
ُل. ل��ك��ن ال��ع��وا���س��َف  ال�����س��ك��وُن ُي����َع����دِّ

ُتِقْيُت
ُي��ب��رِع��ُم،  ال��ه��واء،  َنَف�س  الم�ساَدفة: 

ُن بينما الدولُب يدوِّ
كتابَته اإلى الأر�س. مكبَّاًل

ْربَة اإلى قدَميك. الأعيُن ترعى التُّ
ف���ي ف���ت���وِر ال�����س��م��و���ِس ال��م��ح��ت�����س��رة. 

الأغنيُة
في الخطوِة.

***
ل�َسَفِة متلَّظياً 

ال�����س��م��اء ال�����س��ف��ل��ّي��ة - ����س���وِء ال��ع�����ّس 
الالُمباِد

ينحّط للقوِت: من الع�سفور
اإلى الطائر الذي ل ا�سم له، الفرجُة

طريدٌة - دخاٌن
يلّطُف الفحَم، بخالف ِنحلِة

الأج����ن����ح����ة، ح���ي���ث ت���ن���ه�������ُس، ي��ن�����س��دَّ 

الدخان باإحكام
لَيتَّقَد - في ذاكرة الع�سفور

يتّمم نوَم الغيوم.
***

التجلياُت الأخرى لهذا  اأن ترى هو 
ِر عنه التنكيل، الُمَكفَّ

في األم اأن تكون مرئّياً: المنطوق،
نان في رف�ِس مَّ المرئّي، ُمَت�سَ
اأن تقول، وبذرِة �سوٍت اأوحد،

دفيِن حجٍر ع�سواَء.
لم تنتِم اأكاذيبي اإلّي قّط.

***
في المحور تنفجُر القذيفة،

ت�سمُد كتورية من طيٍن و�سخر،
ُم�ْسرعًة كع�سا، لتجتاح، لتقوَد

خ�����ارج ال���ب���رب���رة ال���ت���ي ����س���اغ���ْت لها 
ج�سَدها في كالٍم

لكي تنبثق، لكي تنتظر م�ستقَباًل
ال��ج��وه��ر، في  يع�سف - م��دي��ن��ًة ف��ي 

الفعِل، غير منبثقة، حتى خارج
المدينة. اْخُرْج، الدولُب

كان خدعًة. ل يمكن اأن يدور.
***

ت���خ���ت�������س���ُر ال���ب���ي�������س���ُة ال����ن����ك����ران، ل 
ت�ستطيُع

َد رنيَن اآَخر، اأقّل ما اأمكن اأن ُتردِّ
ح الجلجلُة من َطْرٍق، قبَل اأن ُت�َسرِّ

د ها، والعين ُتبدِّ �سفَّ
خديعَتها بم�سباٍح اأطوَل.

مرفوعًة اإلى كالم، تحمُل
ميالَدها الخا�ّس، واإن تنك�سر

تهّلل ل�سقوطها وتناق�سها.
ك اأبداً بعيدة. لتكونن اأر�سُ

بول اأو�شتر
ترجمة: اأحمد م اأحمد

بول اأو�ستر، بري�سة: 
عبد اهلل اأحمد.
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ذل��ك. الجائزة  اأن يحدث  بّد من  كان ل 
التي اأريَد لها اأن تكون ا�ستثناًء، لم تكن 
في الأخير اإل تاأييداً للقاعدة التي تقول: 
البلدان  ف��ي  اأدب��ي��ة  ُيطلق عليه ج��وائ��ز  م��ا  ك��ل  اإن 
الناطقة بالعربية، يجمعها قا�سم م�سترك واحد: 
اأطلق  كما   - تاأ�ّس�ست  �سنوات  ث��الث  قبل  الف�ساد! 
ب�سفتها  للرواية،  العربية  »بوكر«  - جائزة  عليها 
فرعاً لجائزة »بوكر« العالمية، رّبما تيّمناًً بجائزة 
وب�»جائزة   )1992 عام  )تاأ�ّس�ست  الرو�سية  »بوكر« 
في  �سبقتاها  اللتين  اإفريقيا«  ف��ي  للكتابة  كاين 
بالجائزة  يتعلق  ما  في  خ�سو�ساً  لكن  التاأ�سي�س، 
بع�س  الأم���ر  فقد حمل  الإف��ري��ق��ي  وف��رع��ه��ا  الأم 
ال�سفافية في تقييم الروايات المتقّدمة للجائزة 
في الأ�سل، لأن الروايات التي تناف�ست هناك هي 
الأمناء  مجل�س  لغة  بالإنكليزية،  مكتوبة  رواي��ات 
القّيمين على الجائزة، على عك�س ما حدث في فرع 
في مجل�س  المتنّفذون  الثالثة  العربي.  الجائزة 
الأمناء الذين يمثلون الجهة الإنكليزية الراعية 
)معنوياً( ل يقراأون بالعربية، الأمر الذي جعلهم 
رغم  لكن  التحكيم.  لجنة  تقييم  على  يعتمدون 
الن�سخة  جعلت  التي  الرئي�سية  العّلة  تظّل  ذل��ك، 
اأنها  هي  م�سّوهة،  تولد  »ب��وك��ر«  لجائزة  العربية 
اأي�ساً  اأرادت  وفرَعيها،  الأ�سلية  للجائزة  وتقليداً 
التي  للروايات  النا�سرين  اختيارات  العتماد على 
ت�ستحق التر�سيح، وكما نعرف فالنا�سر العربي - 
با�ستثناءات قليلة - هّمه الوحيد هو التغّذي على 
كبد الكاتب العربي، وتلك قاعدة معروفة، ل ُين�سر 
د  كتاب لأحد دون الح�سول مقّدماً على مبلغ ُيحدِّ
العرب  ال��ك��ّت��اب  تنّقل  يف�ّسر  م��ا  )ذل��ك  قيمته  ه��و 
اإل��ى اأخ���رى(، وم��ا وج��د في انطالق  من دار ن�سر 
جائزة »بوكر« اإل  و�سيلة جديدة لم�ساومة الكّتاب 
المغلوبين على اأمرهم، كي يدفعوا مبلغاً اإ�سافياً 
اأن  ك��ي��ف  )اأت���ذّك���ر  ق��ب��ل��ه!  م��ن  تر�سيحهم  م��ق��اب��ل 

بع�س النا�سرين العرب قب�سوا قرابة 5000 دولر 
الإنكليزية  باللغة  اأن��ي��ق  برو�سبيكت  طبع  مقابل 
ل��ك��ّت��اب��ه��م ف��ي م��ع��ر���س ف��ران��ك��ف��ورت ل��ل��ك��ت��اب لعام 
2004 عندما كان العرب �سيوف المعر�س!(. وفي 
حقوق  فيها  وُتنتهك  الحريات  فيها  تغيب  بلدان 
الرقابة  فيها  ت�سود  بلدان  في  الفكرية،  الملكية 
ي�سيطر  اأن  الغريب  من  لي�س  المطبوعات،  على 
فيها الف�ساد على الحياة العامة، فكيف هي الحال 
في الحياة الثقافية؟ بالن�سبة اإلى الكّتاب العرب، 
خ�سو�ساً المغمورين منهم، �سّكلت »بوكر« فر�سة 
نادرة، اأوًل لتمّكنهم من العي�س ببحبوحة ب�سيطة 
األ��ف  ت��ق��ّدم��ه )60  ال����ذي  ال��د���س��م  ال��م��ب��ل��غ  ب�سبب 
اّدع��ى  ب��ال��ب��روز، لأن��ه��ا وح�سب م��ا  دولر(، وث��ان��ي��اً 
عالمياً  الكاتب  تعريف  �ست�سّهل  عليها  القائمون 
عن طريق ترجمة اأعماله اإلى لغات اأخرى. طبعاً 
»بوكر«  جائزة  اأن  العرب،  الكّتاب  اأغلبية  يعلم  ل 
النتباه  الأول���ى  دورت��ه��ا  ف��ي  لفتت  رّب��م��ا  العربية 
عالمياً، لكن الهتمام هذا قّل )اإن لم يختِف( منذ 
اإعالن نتائج الدورة الثانية. لم يحدث ذلك ب�سبب 
الأزمة القت�سادية التي تعّر�ست لها العديد من 
ما  الأم��ي��رك��ي��ة،  خ�سو�ساً  العالمية،  الن�سر  دور 
�سلفاً،  المبيع  في  ناجحة  كتب  عن  تبحث  جعلها 
بل اأكثر ب�سبب معرفة دور الن�سر تلك بالم�ستوى 
المترّدي لأغلبية الروايات التي و�سلت اإلى قوائم 
»ب���وك���ر«. ف��ح�����س ت��ل��ك ال���رواي���ات واإح��ال��ت��ه��ا على 
اأب��اح��ت  كما  ول��ل��م��ال«،  للوقت  »م�سيعة  ال��خ��ب��راء 
اأميركية كبيرة  مديرة الن�سر الأدبي في دار ن�سر 
الخبراء  بتقارير  راأي��ه��ا  دعمت  والتي  ومرموقة، 
خ�سو�ساً  ال���رواي���ات،  تلك  بفح�س  كّلفوا  ال��ذي��ن 
ت��ل��ك ال��ت��ي و���س��ل��ت اإل����ى ال��ق��ائ��م��ة ال��ق�����س��ي��رة في 
دورتها الأولى اأو فازت، كي ل نتحدث عن الدورة 
الثانية. الأمر ذاته حدث مع دور الن�سر الألمانية 
التي اكت�سفت هي الأخ��رى ميكانيزم اختيار هذه 

تعاقبت  التي  »الفا�سدة«  للجان  و�سكراً  الأع��م��ال. 
العربية،  »ب��وك��ر«  ج��ائ��زة  ف��ي  التحكيم  تولي  على 
زيف  اكت�ساف  مبكر،  وبوقت  للعالم،  �سّهلت  اأنها 

»بوكر« العربية واألعيبها!
ت���خ���ُل من  ل���م  ال��ع��رب��ي��ة  ل����»ب���وك���ر«  ث����الث دورات 

الف�سائح!
اإناطة  ح��ول  الف�سيحة  دارت  الأول���ى  ال���دورة  ف��ي 
نقاداً  �سّمت  التي  التحكيم،  لجنة  رئا�سة  »�سرف« 
�سموئيل  اإلى  عربياً،  ومكّر�سين  ر�سميين  »كباراً« 
�سمعون، زوج ال�سّيدة الإنكليزية مارغريت اأوبانك، 
ة بترجمة الأدب  �ساحبة مجلة »بانيبال« المخت�سّ
في  ن��ف��وذاً  الأك��ث��ر  الع�سوة  لالإنكليزية،  ال��ع��رب��ي 

مجل�س الم�ست�سارين للجائزة.
الرواية  الف�سيحة حول  دارت  الثانية  ال��دورة  في 
معادياً  موؤلفها  يكن  لم  التي  »ع��زازي��ل«،  الفائزة، 
للكني�سة القبطية في م�سر وح�سب، بل لكل ما له 
عالقة بن�سر ثقافة الت�سامح بين الأديان وال�سعوب. 
في  ال��ف��ائ��زَت��ي��ن  الم�سريَتين  ال��رواي��َت��ي��ن  اأن  كما 
»دار  ه��ي  واح���دة  ن�سر  دار  ع��ن  ال��دورَت��ي��ن �سدرتا 
هو  ال���ذي  المعلم  اإب��راه��ي��م  ل�ساحبها  ال�����س��روق« 

ع�سو متنّفذ في مجل�س الأمناء!
جعل  ال��ذي  ما  الكوالي�س:  في  دار  ال��ذي  ال�سوؤال 
اإ���س��دار طبعة  على  ي��ق��دم  ال�����س��روق«  »دار  �ساحب 
�سمعون،  ل�سموئيل  الذاتية  ال�سيرة  من  جديدة 
رئي�س لجنة تحكيم الدورة الأول��ى؟ ال�سيرة التي 
اأخ��رى، ظهرت في  �سبق واأن �سدرت عن دار ن�سر 
�سخب  �ساَحَبها  ج���داً،  اأنيقة  بطبعة  ه��ذه  ال��م��ّرة 
اإعالمي لفت للنظر تتّوج بدعوة �سمعون لزيارة 
اأمر لم ي�سبق  م�سر والقيام بحفلة توقيع هناك، 
للمعلم اأن قام به مع موؤلف عربي اآخر! وما �سّب 
ال��زي��ت ع��ل��ى ال��ن��ار اأك��ث��ر ه��و ت��ف��اخ��ر �سمعون ب��اأن 
ثمناً  د�سماً  مبلغاً  له  دف��ع  ال�سروق«  »دار  �ساحب 

لطبع الكتاب!!

نجم والي

ال�سعار الخا�س 
ب�»بوكر العربية«.

ال��ف�����س��ي��ح��ة الأخ����ي����رة ال���ت���ي ط��اول��ت 
دورت����ه����ا ال��ث��ال��ث��ة ه���ي الأك����ث����ر اإث�����ارة 
هم  فيها  المتهمين  لأن  لل�سجيج، 
اأ���س��م��اء »ك��ب��ي��رة« م��ن ال��ع��ي��ار الثقيل، 
ب��ع��دم��ا ���س��ّرب م��ق��ّرب��ون م��ن م�����س��ادر 
ال����ج����ائ����زة، وق���ب���ل اإع�������الن ال��ق��ائ��م��ة 
لجنة  اأ�سماء  لي�س  باأ�سابيع،  الطويلة 
حتى  بل  وح�سب،  »ال�سّرية«  التحكيم 
ر ل��ه��ا �سلفاً  ُق�����رِّ ا���س��م ال���رواي���ة ال��ت��ي 
الف�سيحة  العام.  هذا  ب�»بوكر«  الفوز 
 1 القنبلة »علناً« في  التي نزلت مثل 
الأول��ى  ال�سفحة  على   2009 نوفمبر 
م���ن ج���ري���دة »ال����غ����اوون« ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
عربية  ومجالت  �سحف  لها  وكّر�ست 
عريقة العديد من التحقيقات )»روز 
تحّدثت  م��ث��اًل(  الم�سرية  اليو�سف« 
عن وجود ما اأ�سمته »�سفقة« لإعطاء 
الروائية اللبنانية علوية �سبح جائزة 
اأورده الم�سدر  العام، وح�سب ما  هذا 
ال��م��ق��ّرب م��ن ال��ج��ائ��زة ل����»ال���غ���اوون«، 
ف���اإن ات��ف��اق��اً رب��اع��ي��اً ���س��ّري��اً ت��ّم لتكون 

�سبح،  علوية  ن�سيب  من  الجائزة 
ه��و  ه�����ذه  ال�����س��ف��ق��ة  ع��������ّراب  واإن 
رئي�س  المعروف،  الم�سري  الناقد 
»ال��م��ج��ل�����س ال��ق��وم��ي ل��ل��ت��رج��م��ة«، 
الدكتور جابر ع�سفور، وهي لي�ست 
ال���م���ّرة الأول�����ى ال��ت��ي ُي��ط��ع��ن فيها 
اأن  �سبق  فقد  ع�سفور،  بم�سداقية 
هم عندما كان رئي�ساً ل�»المجل�س  اتُّ
الأع��ل��ى ل��ل��ث��ق��اف��ة«، ب��اأن��ه ك���ان وراء 
التقديرية«  الدولة  »جائزة  اإعطاء 
ا�سمها  مجهولة،  م�سرية  لكاتبة 
كلية  ع��م��ي��دة  ع��ط��ا،  زب��ي��دة محمد 
مقابل  ح��ل��وان،  جامعة  ف��ي  الآداب 
تعيين ابنته معيدة في كلية الآداب 

بجامعة حلوان!
في  ال�سحف  تناقلته  م��ا  وح�����س��ب 
���س��ه��ر ن��وف��م��ب��ر ال���م���ا����س���ي، ت��ّم��ت 
ال�سفقة بين جابر ع�سفور وعلوية 
في  يعمل  لبناني  و�سحافي  �سبح 
ج���ري���دة ع��رب��ي��ة »دول���ي���ة« م���ح���ّرراً 

ل�سفحة ثقافة وفنون وجمانة حداد، 
اأع�ساء  الأول���ون  الثالثة  ك��ان  عندما 
»ب��ي��روت  ج��ائ��زة  التحكيم  لجنة  ف��ي 
هذا  الأول���ى  للمّرة  اأقيمت  التي   »39
مهرجان  لجنة  م��ع  بالتن�سيق  ال��ع��ام 
فمقابل  العالمية،  ف�ستيفال«  »ه���اي 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة جمانة  »ال�������س���اع���رة«  م��ن��ح 
 »39 »ب���ي���روت  م�سابقة  ج��ائ��زة  ح���داد 
التي ا�سترطت اأن يكون �سن المتقّدم 
بعدم  اللجنة  معرفة  رغ��م  �سنة،   39
الأق��ل  على  الجائزة  ح��داد  ا�ستحقاق 
ب�����س��ب��ب ع��م��ره��ا ال��ح��ق��ي��ق��ي )م��وال��ي��د 
1965(، يح�سل كل واحد من اأع�ساء 
ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى م��ك��اف��اأت��ه ال��م��ن��ا���س��ب��ة. 
الإداري���ة  المديرة  هي  ح��داد  ال�سّيدة 
التي  وه��ي  العربية،  »ب��وك��ر«  لجائزة 
ت��خ��ت��ار اأع�����س��اء ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م، بل 
وت�����س��ت��ط��ي��ع ال���ت���اأث���ي���ر ع���ل���ى لئ��ح��ة 
النا�سر  ف�سحه  م��ا  وه����ذا  ال��ق��وائ��م، 
ريا�س الرّي�س، عندما اأعلن ا�ستقالته 
من مجل�س اأمناء الجائزة عام 2008.

ب�����داأت  الأخ��������رى  ه����ي   »39 »ب����ي����روت 
ب��ف�����س��ي��ح��ة، ع��ن��دم��ا ا���س��ت��ق��ال رئ��ي�����س 

اللبناني  ال���روائ���ي  الأول�����ى  لجنتها 
اآخران،  اليا�س خوري، ومعه ع�سوان 
ه���م���ا م���اه���ر ج�������ّرار وه������دى ب���رك���ات، 
الثانية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ا���س��ت��ق��ال  ث��م 
ال��روائ��ي ع��الء الأ���س��وان��ي، والجميع 
اأرجعوا �سبب ا�ستقالتهم اإلى رف�سهم 
ف���ر����س م���ر����س���ح����»ة« ع��ل��ي��ه��م وق��ائ��م��ة  
�سلفاً  ال��ف��ائ��زي��ن  ب��اأ���س��م��اء  »م��ن��ت��ه��ي��ة« 
وزوج��ت��ه!  �سمعون  �سموئيل  قّدمها 
ف���ي ال��ن��ه��اي��ة ف�����ازت ال�������س���ّي���دة ح���داد 
ال��ت��ي ت��خ��ّط��ت الأرب��ع��ي��ن م��ن عمرها 
اأع�������س���اء لجنة  ل��ت��ك��اف��ئ  ب���ال���ج���ائ���زة، 
بما  واح���د  ك��ل   ،»39 »ب��ي��روت  تحكيم 
ي�ستحّقه: جابر ع�سفور رئي�ساً للجنة 
راتب  دولر   10000( »ب��وك��ر«  تحكيم 
ب�سمان  ���س��ب��ح  وع��ل��وي��ة  ال��رئ��ي�����س(، 
الأق�����ل  ع���ل���ى  اأو  ب���ال���ج���ائ���زة،  ف����وزه����ا 
بعد  الق�سيرة،  القائمة  اإلى  و�سولها 
باأ�سماء  »بوكر«  تحكيم  لجنة  تطعيم 
اأخرى ترق�س على النغمة المطلوبة، 
وتر�سيح بع�س الأ�سماء النظيفة على 

ال��ق��ائ��م��ة ال��ط��وي��ل��ة ل����ذّر ال���رم���اد في 
العيون!

الف�سيحة التي كانت مثار نقا�س على 
اأغلبية ال�سفحات الثقافية لل�سحافة 
الف�ساد  حالة  مجّدداً  اأّك��دت  العربية، 
التي تعي�سها الحياة الثقافية العربية، 
والتي ل تختلف بف�سادها عن الحياة 

ال�سيا�سية والحالة عاّمة هناك!
الأق��اوي��ل،  من  العديد  ت�سّربت  طبعاً 
تحّدثت في حينه عن كيفية الخروج 
با�ستقالة  تكّهن  بع�سها  ال��م��اأزق،  من 

رئ��ا���س��ة  وت�سليم  ع�����س��ف��ور، 
كويتي  روائ���ي  اإل��ى  اللجنة 
)وهذا ما ح�سل(! البع�س 
الآخ���ر ت��ح��ّدث ع��ن تر�سيح 
علوية،  غير  اأخ��رى  اأ�سماء 
من اأجل حفظ ماء الوجه، 
ل��ك��ن ح��ت��ى ف��ي ه���ذا، كانت 
ق��ائ��م��ة الأ����س���م���اء م��ع��روف��ة 

�سلفاً.
الذين  اللبناني  ال�سحافي 
ك�����ان م���ت���ه���م���اً ب��ال�����س��ف��ق��ة، 
خرج علينا في مقالة على 
التي  »ال��ث��ق��اف��ي��ة«  �سفحته 

دي�سمبر   7( ت��ح��ري��ره��ا  م���ق���اول  ه���و 
المكائد«  »ثقافة  �سيوع  ي�سكو   )2009
في اأو�ساط الخا�سرين في الم�سابقات 
�سافياً  ي��ق��ّدم ج��واب��اً  اأن  الأدب��ي��ة، دون 
للقّراء: ل عن �سبب موافقته ب�سفته 
 »39 »بيروت  ع�سواً في لجنة تحكيم 
ع��ل��ى م��ن��ح ال��ج��ائ��زة الأول����ى ل�ساعرة 
اأ�ساًل  للتر�سيح  التقّدم  لها  يحق  لم 
ب�سبب تجاوز �سّنها ل�سروط التقديم، 
العمل  ع��ل��ى  م��واف��ق��ت��ه  �سبب  ع��ن  ول 
اإذا  الجائزة،  في لجنة تحكيم  ع�سواً 
ك���ان ي�����س��ّف��ه ف��ي م��ق��ال��ه ال���ذي ي��داف��ع 
فيه عن الباطل، قيمة اأي جائزة، كما 
ين�سى، باأن المرّوج رقم واحد ل�»ثقافة 
الثقافة  في  و»ال��م��وؤام��رات«  المكائد« 
العربية اأنه هو �سخ�سياً ولي�س غيره، 
جائزة  لجنة  على  ال�سنوي  وهجومه 
»نوبل« الذين »تحّركهم اأ�سابع خفّية 
واحد  هو  قوله،  ح�سب  و�سهيونية«، 
ذل���ك، حتى  الأدل���ة على  م��ن ع�سرات 
التي  »نوبل« هيرتا مولر  اأن �ساحبة 

تحّول عنوان كتابها الذي اأخذت عليه 
ال��ج��ائ��زة ع��ل��ى ي���َدي���ه م���ن »اأرج���وح���ة 
اإلى »حبل الأرجوحة« )كذا  التنّف�س« 
2009(، لم  اأكتوبر   9 حرفياً: الحياة، 
تنُج من »مكائد« هجومه، لأن فوزها 
»ن��اج��م ع��ن ع��دم ال��ب��راءة ال���ذي ي�سم 
واأن  له  ي�سبق  لم  اأن��ه  رغ��م  الجائزة«، 
قراأ حرفاً واحداً من كتبها، واإن اأوحى 
ف��ي م��ق��ال��ه ال��ث��ان��ي ع��ن��ه��ا )ل��ل��ط��راف��ة 
مقاله  م��ع  ت��م��ام��اً  ال��م��ق��ال  يتناق�س 
يعرف  ل  اأن���ه  ي��وَم��ي��ن!!(  قبل  الأول 

باأ�سدائها  »الم�سبعة  الألمانية  اللغة 
على  ع��الوة  والجرمانية،  الرومانية 
اللهجة المحلية اأو العاّمية )كذا!!(« 
التي تكتب بها مولر وح�سب، بل حتى 
ال�سيا�سي  »للخطاب  الرومانية  اللغة 
اللغة  حرف  الذي  القا�سي  الروماني 
اأك��ت��وب��ر   11 ل��م�����س��ل��ح��ت��ه« )ال���ح���ي���اة، 

!!)2009
ك���ان���ون الأول   15 ال��ث��الث��اء  ي���وم  ف���ي 
اإعالن القائمة الق�سيرة،  2009، يوم 
»�سائعات«:  عليه  اأط��ل��ق  م��ا  ك��ل  ت��اأّك��د 
القائمة  م��ن  �سبح  علوية  ا�سُتبعدت 
ال��ق�����س��ي��رة، وم��ع��ه��ا ا���س��ُت��ب��ع��د رئ��ي�����س 
محّله  ليحّل  ع�سفور  ج��اب��ر  اللجنة 
ك��م��ا ك���ان م��ت��وّق��ع��اً ال��ك��ات��ب ال��ك��وي��ت��ي 
ط���ال���ب ال���رف���اع���ي )ل���ل���م���ّرة الأول������ى 
ف��ي ت��اري��خ ال��ج��وائ��ز ال��روائ��ي��ة يكون 
اأما الأ�سماء  رئي�س الجائزة روائياً!(، 
اللجنة فجاءت متطابقة  الباقية في 
مع ما قيل: ال�سّيدة التون�سية التي ل 
ناقة ول جمل لها في الأدب الروائي، 

ال�����س��اع��ر ال��ُع��م��ان��ي »الأّم�������ي« ال���ذي 
ل��م ي��ق��راأ رواي����ة واح����دة ف��ي حياته 

اأي�����س��اً ظهر  ! ف��ي ال��ي��وم نف�سه  م��ث��اًلً
م��ق��ال ف��ي ج��ري��دة »الأه�����رام« لجابر 
وعن  نف�سه  ع��ن  فيه  ي��داف��ع  ع�سفور 
ع��ل��وي��ة ���س��ب��ح، ي��ت��ح��ّدث ف��ي��ه ب�سفته 
لجنة  رئي�س  )مثل  �سيء  بكل  العليم 
ت��ح��ك��ي��م( ع���ن رواي������ات اأخ�����رى ك��ان��ت 
ت�ستحق التر�سيح، اأما  الروائية التي 
�سبح،  علوية  للفوز،  مر�سحة  ك��ان��ت 
�سّد  »ال��ن��اري��ة«  اأعيرتها  اأطلقت  فقد 
ون�ست  ال��ت��ح��ك��ي��م،  لجنة 
اأنها اأغرقت اللجنة ذاتها 
م��دي��ح��اً ق��ب��ل اأي������ام، اأم���ا 
الرفاعي  طالب  رئي�سها 
فقد اأ�سبح بالن�سبة اإليها 
وبقدرة قادر »روائ��ي من 
الدرجة العا�سرة«، بعدما 
ك���ان���ت م���الزم���ة ل���ه ليل 
نهار طوال اأيام »مهرجان 
العالمي«  ل��الأدب  برلين 
ف����ي اأوا�������س������ط ���س��ب��ت��م��ب��ر 
ال���م���ا����س���ي، ول���م���ف���اج���اأة 
ظهر  الجميع   ل؟(  )اأم 

ذل����ك )ك�����اأن الجميع  م���ع  ب���ال���ت���وازي 
الغريب  ذل��ك  الثالثاء  ي��وم  انتظروا 
»الحياة«  جريدة  في  مقال  الأط���وار( 
ي��ط��ال��ب ف��ي��ه ع�سو م��ت��ن��ّف��ذ اآخ���ر في 
م��ج��ل�����س اأم���ن���اء ال���ج���ائ���زة، ���س��ح��اف��ي  
فل�سطيني يعمل في قناة »الجزيرة«، 
ب�����س��ح��ب ج���ائ���زة »ب���وك���ر« م���ن يو�سف 
زيدان، الفائز بها في العام الما�سي، 
لأنه ح�سب قوله »عن�سري و�سعوبي«!! 
)����س���ح ال������ن������وم!!(، ول���ك���ي ت�����س��ت��ع��ي��د 
ال�سوريالية العربية المبتذلة نف�سها، 
ا�ستقالت ع�سوة لجنة تحكيم جائزة 
اأبو النجا،  »بوكر«، الم�سرية �سيرين 
القائمة  ع��ل��ى  الأ���س��م��اء  اخ��ت��ي��ار  لأن 
الق�سيرة تم ب�سورة ع�سوائية، ح�سب 
قولها، خ�سو�ساً واأن روايَتين تر�ّسحتا 
»ال�سّيدة  الأول���ى  الق�سيرة،  للقائمة 
من تل اأبيب« لكاتب فل�سطيني يمّجد 
والثانية  �سابقاً،  عربياً  حاكماً  فيها 
يتطابق  ل��ب��ن��ان��ي،  ل��ك��ات��ب  »اأم���ي���رك���ا« 
بناوؤها و�سرد اأحداثها مع رواية »�سور 
اإيزابيل  الت�سيلية  للروائية  عتيقة« 
األليندي )اقراأ المقابلة مع �سيرين 
دي�سمبر   21 »ال��ح��ي��اة«  ال��ن��ج��ا،  اأب���و 
الما�سي(، للدكتورة اأبو النجا نقول 
اأي�ساً »�سح النوم«، )ل ندري، لماذا 
وافقت على تر�سيح رواية »م�سروقة« 
على القائمة الطويلة اأ�ساًل؟(، اأما 
جائزة  عن  اأ�سماوؤهم  �سقطت  لمن 
لكم!  األف مبروك  فنقول:  »بوكر«، 

وليبَق راأ�سكم مرفوعاً!
والآن؟ األ يعني هذا في النتيجة اأن 
عدداً كبيراً من تلك الروايات التي 
»بوكر« لم ت�سل  اإل��ى قوائم  و�سلت 
الجواب  ف�ساد؟  عن  بل  ج��دارة  عن 
على ذلك نتركه للقّراء، لكن مهما 
ك��ان��ت ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ���س��ت��وؤول اإليها 
ن�����س��خ��ة »ب���وك���ر« ال��ث��ال��ث��ة، م���ن غير 
المهم من �سيكون ا�سم الفائز في 3 
مار�س/اآذار 2010، �سواء اأكان روائياً 
م��ت��ه��م��اً ب��ال�����س��رق��ة و���س��ل ال��ق��ائ��م��ة 
ال��ق�����س��ي��رة ل�����س��ب��ب واح����د ل غ��ي��ر: 
الثقافة  ي��ّدع��ي  م��ل��ح��ق  م��ح��ّرر  لأن����ه 
)جابر  »دول��ي��ة«  عربية  �سحيفة  ف��ي 
في  اأ���س��ب��وع��ي��اً  ع��م��وداً  يكتب  ع�سفور 
تربطه  اأم �سحافياً مغموراًً  الملحق( 
المتحّكمين  ب��اأح��د  حميمة  ع��الق��ة 
مقابل  )ال��م��وع��ود  ال��ج��ائ��زة  بم�سير 
ذل����ك ب����اأن ي��ك��ون م�����س��ت�����س��اراً ج��دي��داً 
بغ�ّس  الثقيل!(،  العيار  م��ن  لجائزة 
ف��اإن  ذاك،  اأو  ه��ذا  الفائز  ع��ن  النظر 
ن�سخة »بوكر« العربية اأثبتت بجدارة 
اأنها فقاعة وح�سب، واأن النفخ بنف�سها 
ذات��ه الذي  اإل��ى الم�سير  �سينتهي بها 
الم�سكينة  ال�����س��ف��دع��ة  اإل���ي���ه  ان��ت��ه��ت 
تلك كما عرفناها في درو�س القراءة 
الثالث  ال�سف  في  ونحن  الخلدونية 
ت�سبح  اأن  اأرادت  وال��ت��ي  ال��ع��راق،  ف��ي 
النفخ  غير  اأم��ام��ه��ا  تجد  فلم  ب��ق��رة، 
بنف�سها، النتيجة وا�سحة: النفجار! 
الحقيقة،  في  العربية  »بوكر«  جائزة 
لم تقم عن طريق انفجارها المدّوي 
هذا ب�سيء يلفت النظر اإليها: غير اأن 

تكون ال�ستثناء الذي اأّيد القاعدة!
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قديماً قيل: »حين ُيفل�س التاجر يفّت�س 
في �سجاّلته العتيقة«.

ل اأدري اإلى اأي حّد تنطبق هذه المقولة 
مع  بالتاجر  ا�ستبدلناه  ل��و  م��ا  ف��ي  الأدي����ب،  على 
اأكثرهم  وم��ا  وال�سلعة،  الب�ساعة  �سنف  اختالف 
تّجار الأدب هذه الأيام، وما اأكثر ب�ساعتهم واأغّثها. 
وما ل �سك فيه اأن الكثير من الأفكار التي التقطها 
الأديب بح�ّسه العالي وح�سا�سيته الخا�سة و�سّجله 
في مفّكرته اأو ذاكرته جدير بالتحّول في ما بعد 
اإلى عمل مهم رّبما، لو توافرت فيه اأدوات ال�ستغال 
الثقافي والأدبي ال�سليم. لكن الأديبة )الم�سهورة 
�سهرتها  ا�ستمراأت  وق��د  م�ستغانمي،  اأح��الم  ج��داً( 
وت�سّخمت ذاتها ب�سكل مرعب، اآثرت اأن تنتج عماًل 
اعتبرت اأنه �سيكون »�سربة العمر« من حيث �سرعة 
ينتظرون  وهم  له  القرا�سنة  تلّقف  عبر  النت�سار 
 .com« اأعمالها ليتاجروا بها كما قالت في كتابها
ن�����س��ي��ان«. وم���ا الأم�����ر ف���ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ���س��وى لعبة 
اإ�سهارية تجارية للكتاب متو�ّساًل بخطابه �سريحة 

وا�سعة من الن�ساء )نتيجة عهود 
التجهيل  م��ن  م��ت��راك��م��ة  ط��وي��ل��ة 
ال���ت���اري���خ���ي ل����ه����ّن(، ول����ن اأح�����ّدد 
»ال�����س��اط��رات« كما  اأو  »ال��غ��ب��ّي��ات« 
و���س��ف��ت��ه��ّن ه���ي ن��ف�����س��ه��ا ���س��ان��ع��ة 
الو�سفات ال�سحرية التي �ستعيد 
في  الم�سّرف  ح�سورها  ل��ل��م��راأة 
ال��م��ج��ت��م��ع ع���ب���ر ���س��ح��ق ال���ذك���ر 

بو�سائله نف�سها!
وها هي تقول بعجرفة غريبة ل 
والأدي���ب  الأدب  روح  اإل���ى  تنتمي 
م���ع���ت���رف���ًة اأن�����ه�����ا ك���ت���ب���ت ع��م��ل��ه��ا 
خ���الل م���ّدة ل ت��زي��د ع��ن ثالثة 
الحكمة  في  كتاباً  وتريده  اأ�سهر 
ال��ن�����س��ائ��ي��ة ل����ن ت�������س���ّل ال��ن�����س��اء 

ق��راأن جواهره ونفائ�سه: »ما كان  بعده في ما لو 
ينق�سني من حما�س لإنجاز هذا الكتاب في ثالثة 
مخطوطاتي  ق��راءة  اإع��ادة  بهو�س  م�سّحية  اأ�سهر 
اأك���ث���ر م���ن م����ّرة ح���ّد م��الح��ق��ة ال��م��خ��ط��وط ح��ّت��ى 
المطبعة غير اآبهة بمن اأتوّقع اأن يفتح هذا الكتاب 
ذهبياً  �سّلماً  فيه  واج��دي��ن  ب��ي  للت�سهير  �سهّيتهم 
اأت�سّدق  فليكن...  ال�سهرة،  اإلى  طريقهم  يخت�سر 

عليهم بها«!!
ت��ع��وي��ذات  ع���ن  م���ا  اأح����د  ي��ك��ت��ب  اأن  ف��ب��م��ج��رد  اإذاً، 
النجمة الواعظة وتهويماتها فهو و�سولّي ي�سعى 
اإلى ت�سّلق طريق ال�سهرة )يا للفهم العميق لروح 
قد  باأنها  تعلمنا  م�سلمة«  ك�»موؤمنة  وهي  النقد(، 
لَم  اأدري  ول  ثانية!!  و�ستوؤّديها  م��ّرة  العمرة  اأّدت 

تخبرنا بذلك!
وانطالقاً من هذا �ستت�سّدق على هذا البائ�س الذي 
ة من زكاتها! يا لبوؤ�س  يتجّراأ على كتاب حكمتها كح�سّ
الفراغ. في  �سكاكينه  ُي�سهر  حين  والأدي���ب  الأدب 
معتقدًة  بنرج�سها  المتوّرمة  اأديبتنا  ذات  وت�سرخ 

اأنها �ساحبة ر�سالة كونية: »فما تخّليت يوماً عن 
في  مقروئية  الأك��ث��ر  الكاتبة  جعلني  مما  ق�سية 
ي�سعنا  ول  العربية«!!  كما  الإ�سرائيلية  ال�سجون 
هنا اإل الت�سفيق لها فقد ح�سدت مكانة لم ينالها 
اأي حاكم عربي... حتى في قلب ح�سون الأعداء. 

ول اأدري اإن كانت اأديبتنا )الم�سهورة( بحاجة اإلى 
مثل هذا الإ�سهار المجاني لكتابها وت�سديره بهذه 

الطريقة البائ�سة. 
وتتابع الذات ال�سارخة لأديبتنا اأحالم م�ستغانمي 
باأن اإحدى �سديقاتها الخليجيات تعالج مر�ساها 
كتبها في  وُتباع  بل  الروائية،  باأعمالها  النف�سيين 
ال�سيدليات مع الأدوية الأخرى كما �سّرحت هي 

في كتابها الجديد!!
في  اأحببناك  التي  الروائية  اأيتها  الكالم  ه��ذا  ما 
الأدب  ب��ق��ّوة  نف�سك  وف��ر���س��ِت  ال�سابقة،  اأع��م��ال��ك 
م�سطّرة  اأن���ت  ه��ل  �سا�سعة؟!  ذك��وري��ة  �ساحة  ف��ي 
الكثيرات  لدى  الم�سّطحة  الم�ساعر  مداعبة  اإل��ى 
والكثيرين والم�ساهمة في ت�سطيحها اأكثر فاأكثر؟ 
ال��خ��ط��اب »ال���ت���ن���وي���ري« ال���ذي 
ت��ت��و���ّس��ل��ي��ن��ه م�����س��ى ع��ل��ي��ه زم��ن 
م�ستهلكات  م��ن  وغ���دا  ط��وي��ل، 
���س��ت��ي��ن��ي��ات ال����ق����رن ال��م��ا���س��ي 
و����س���ب���ع���ي���ن���ي���ات���ه، واأُع������ل������َن ع��ن 
الواقع  بحكم  ال�سريري  موته 
بق�سايا  ال��ت��اري��خ��ي  وال���وع���ي 
ح�سورها  واإ���س��ك��ال��ي��ات  ال��م��راأة 
ال���ح���ق���ي���ق���ي ف�����ي ال���م���ج���ت���م���ع. 
ف��م�����س��ك��ل��ة ال����م����راأة ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ل��ي�����س��ت م����ع ال����ذك����ر ك��ج��ن�����س، 
ب����ل ك���ت���اري���خ وث���ق���اف���ة وق��ي��م 
وم��ن��ظ��وم��ة ف��ك��ري��ة اأف��رزت��ه��ا 
م����راح����ل وك���ّر����س���ت���ه���ا ظ����روف 
الآن.  نقا�سها  �سدد  في  ل�سنا 

اأو�ش اأ�شعد

اأحالم م�ستغانمي، 
بري�سة: عبد اهلل اأحمد.

جداً  الح�ّسا�سة  اأديبتنا  ذائقة  ف�سلت  وبعدما 
في اختيار اأمثلة اأخالقية من عالم الإن�سان 
وجدت بغيتها في عالم الحيوان، فهي تدعو 
قارئاتها لتمّثل هذه القيم الحيوانية بعدما 
اأعيتها و�سائل الذكور في الخيانة والالوفاء، 
نا�سفًة تلك المرحلة ال�ساقة للكائن الب�سري 
عبر ارتقائه من الحالة البدائية اإلى المدنية 
ر بطلقة حبر واحدة. وهي ل تدعو  والتح�سّ
فقط اإلى تمّثل قيم الحيوان )الفيل والن�سر 
بل  التاريخي،  الوفاء  اأبطال  من  وغيرهما( 
وذكورته  الفيل  بفحولة  الن�ساء  ر  تذكِّ اأي�ساً 
ال��ع��ال��ي��ة، ب��ا���س��ت��م��راء ع��ج��ي��ب: »���س��ّدق��ي��ن��ي ل 
اأع��ن��ي  م��ط��ال��ب��ن��ا  لتحقيق  ال��ف��ي��ل  غ��ي��ر  اأرى 
اإل��ى حد  اإمكاناته التي لن تذهب  في ح��دود 
مطالبته با�ستعمالها جميعاً نظراً لقيا�ساته. 
هذا  ب��ه،  بالتحّر�س  اأن�سحكن  ل  �سخ�سياً، 
م��خ��ل��وق ل��ي�����س م���ن ���س��ال��ح اأن���ث���ى م��م��ازح��ت��ه 
حتى ل تالزم ال�سرير اثنين وع�سرين �سهراً 
اإلخ. متابعًة  اأنثاه«...  الحمل عند  وهي مّدة 
اإلى  بحاجة  لأنها  ذلك  تتمّنى  �سخ�سياً  اأنها 
�سبب يرغمها على البقاء في منزلها لإتمام 

اأعمالها الأدبية.
وتتالى الأمثلة الأخالقية الفّذة الم�ستخل�سة 
من عالم الحيوان الذي راأت فيه اأديبتنا عالماً 
اإذا  اأدري  ول  قارئاتها،  اإلى  لت�سديره  مثالياً 
كان ذلك نتيجة اإحباطات �سخ�سية لم ت�ستطع 
كما  وراءه��ا  والتخّفي  ل�سخ�سياتها  توريثها 
يفعل الأديب عادة، اأم اأن هناك فعاًل عا�سقة 
تورثها  كي  تتو�ّسلها  ما  �سديقة  اأو  قارئة  اأو 
بك  تقّدم  »كلما  تقول:  ه��ذه.  الحكمة  فنون 
ال��ع��م��ر ازددت ت��وّغ��اًل ف��ي الأدغ�����ال ووج���دت 
حيوانات  مع  التعامل  اإل��ى  م�سطّرة  نف�سك 
بمظهر ب�سري«، اأو»�سار لزاماً علينا اأن نتعّلم 
الفرا�سة ونتابع عو�ساً عن القنوات ال�سيا�سية 
بالحيوانات  المخت�سة  القنوات  الطربية  اأو 
حياتنا«. حيوان  اختيار  في  نخطئ  ل  حتى 

فاأي ثقافة جمالية معرفية تلك التي تحاول 
وهل  اإليها؟  الدعوة  اأو  لها  التاأ�سي�س  اأديبتنا 
حقاً الن�ساء في فورة الوعي المعرفي ال�سامل 
في كل مجالت الحياة الب�سرية بحاجة اإلى 
بل�سم الحكمة هذا ليخترن حيوان حياتهن، 
ب���اأ����س���ل���وٍب م�����س��ت��غ��ان��م��يٍّ م���ده�������ٍس؟ األ�����م يكن 
بم�ستويات  الأمر  مناق�سة  بالروائية  الأجدر 
اأم�ست،  التي  وهي  اأرق��ى؟  و�سجالية  ثقافية 
ك��م��ا ت��ق��ول، ���س��ن��واٍت خم�ساً م��ن ع��م��ره��ا في 
لتنال  »ال�سوربون«  اأروق��ة  في  ّمر  ثقافي  كّد 
غيرها  اأو  الخيانة  األي�ست  العليا؟  �سهادتها 
ت��ن��ت��ج��ه منظومة  اأخ���الق���ي  ث��ق��اف��ي  م��ف��ه��وم 
و�سيرورتها  منطقها  لها  مجتمعية  ثقافية 
وحيثياتها ول تخ�ّس جن�ساً دون اآخر؟ األي�س 
والتي  الجزئية  الظاهرة  لمحاربة  الأج��دى 
هي من كلٍّ متكامل، اأن نوؤ�ّس�س لوعي ثقافي 
والذاتي،  المو�سوعي  اإل��ى عمقها  ينفذ  اآخ��ر 
باأ�سكاله  ال�سرقي  المثقف  �سيظّل  متى  فاإلى 
اأحكامه  ره��ي��َن  ب��اح��ث��اً،  اأو  اأدي��ب��اً  المختلفة، 
الإط���الق���ي���ة وره���ي���ن ه����ذا ال��ن�����س��ق ال��ذه��ن��ي 
ل  فاأحكامه  المجاني؟  الثقافوي  للتعميم 
اإل��ى  فبحاجة  اأ�سابها  واإذا  الباطل  ي�سيبها 
اإطالقية اأخرى تحّل محلها، ول حّل و�سطاً 

بينهما اأبداً. 
األي�س الأجدر بنا اأن نبحث في العمق النف�سي 
واأمرا�س  بعقد  تكري�سها  العقد عو�س  لهذه 
القتناع  اأري���د  ل  �سخ�سياً،  اأخ���رى؟  نف�سية 
اأن م���ن اأن���ت���ج ث��الث��ي��ة »ذاك�����رة ال��ج�����س��د« قد 

الن�سائح  ح�سي�س  في  ال�سقطة  ه��ذه  �سقط 
علم  وفتافيت  ب����الأدب  المطّعمة  المجانية 

النف�س. 
اأن يكون  اأديبته  فهذا الكتاب الذي �ساءت له 
اأن  لنف�سه  �ساء  الن�سائية،  الحكمة  في  كتاباً 
وتعويمها،  الأف��ك��ار  ت�سطيح  ف��ي  كتاباً  يكون 
تهويمات  م��ج��ّرد  ي��ك��ون  اأن  م��ك��ان  يتعدَّ  ول��م 
�سخ�سية وموّجهة عموماً �سّد اإن�سانية الأنثى 
ال��ذك��ورة  قيم  �سّد  ن��راه  اأن  قبل  بالتحديد، 
���رة ال��م�����س��ي��ط��رة ت��اري��خ��ي��اً  وال��ث��ق��اف��ة ال���م���ذكَّ
والدنيوي  المقّد�س  كّر�سها  عديدة  لأ�سباب 
تو�ّسل  حقيقياً  اأدب����اً  ك��ان  فلو  ال�����س��واء.  على 
ال��ذات  في  يغو�س  ثقافي  كُبعد  النف�س  علم 
اغ��ت��راب  ف��ي  ويبحث  وتالفيفها  الإن�����س��ان��ي��ة 
ال�ستهالك،  مجتمعات  في  وت�سّيوؤه  الكائن 
اأي  �ساأن  �ساأنه  ب�سغف  وقراأناه  له،  لكّنا هللنا 
عمل اأدبي ذي ُبعَدين، �ساقولي واأفقي، وذلك 
اآخَر  الأدبية وعياً  ذائقتنا  اإلى  �سي�سيف  لأنه 

على الأقل على ال�سعيد الجمالي مثاًل.
تجميعية  م��ق��الت  م��ج��ّرد  ن�����س��ي��ان«   .com«
يتو�ّسل  معرفياً  ثقافياً  ذهنياً  ن�سقاً  تعك�س 
���اً ل���م ي�����س��ت��ط��ع روؤي������ة ال��ح��ال��ة  خ���ط���اب���اً ه�������سّ
�سطحياً  تو�سيفاً  عليها  فاأ�سفى  ب�سموليتها، 
 - )ذك���راً  الكائن  �سخ�سية  في  ال�سرخ  يعّمق 
اأنثى( ويخ�سعها لمنطق الثنائيات المتحاربة 
ولعّلها  اأزلياً.  يكون  يكاد  ب�سكل  والمت�سارعة 
تعك�س مزاجاً �سخ�سياً حاداً لدى الكاتبة في 
لالأ�سف  الظاهرة  في  تَر  فلم  العمر،  خريف 
هذه  على  حكمتها  واأ���ّس�����س��ت  ق�سورها  ���س��وى 
الثغرات  تو�سيع  في  بذلك  م�ساهمة  الق�سور 
ال��ك��ث��ي��رة ف���ي ال������ذات الأن���ث���وي���ة ب��ال��ت��ح��دي��د 
ب��دل  ه��ن��ا  الم�ستغانمي  ب��ال��خ��ط��اب  المعنية 
ردمها والعمل على تاأ�سي�س فهم معرفّي اآخر 

ل يتو�ّسل خطاب الذكورة المهيمن نف�سه.
الموؤ�س�سة  اأن  ح��دث  »ولقد  الغذامي:  يقول 
مع  وات�ساعاً  ق��ّوة  ازدادت  الذكورية  الثقافية 
الأخ��ي��رة  لأن  لها  الن�سوية  المقاومة  ن�سوء 

ت�ستمّد و�سائلها من خطاب الهيمنة ذاته«.
»com. ن�سيان«  ف��ي  الأدب��ي��ة  ال��ذائ��ق��ة  وح��ت��ى 
الجمالي،  تعبيرها  ف��ي  مثلومة  ت��ك��ون  ت��ك��اد 
ف��ه��ي ت��ت��ح��ّدث ع���ن ال��ح��ب ق��ائ��ل��ة: »�سيظل 
الحب يعمل فينا ما يعمله الكلب بقائمته في 
الأكل الذي يقّدم اإليه فيقلب الإناء ويخلط 

الطعام«... اإلخ!!
وح���ي���ن ال��ت�����س��ّب��ه ب��ر���س��ائ��ل ون�����س��ائ��ح ري��ل��ك��ه 
�سّيدتي  يا  الروائي وغيرهما  ويو�سا  ال�ساعر 
ك���ان الأج�����دى ب��ك ل��و اأت���ى الأم����ر م��ن خانة 
الأدب الحقيقي، فهم قد كتبوا ما كتبوه في 
بوا  المجال الأدبي )�سعر، رواية...(، ولم ين�سّ
اأن��ف�����س��ه��م واع��ظ��ي��ن اأخ��الق��ي��ي��ن م��ت��وّت��ري��ن 
ُي�����س��درون اأح��ك��ام��ه��م ب��ح��ّق ال��ك��ائ��ن الب�سري 
كار  ك�سيوخ  ر�سائلهم  كتبوا  بل  اتفق،  كيفما 
واآب������اء روح��ي��ي��ن م��ت��وا���س��ع��ي��ن و���س��ّب��ت ه��ذه 
الر�سائل بغاياتها الجمالية في ملكوت الفن 
الكثيرون  يقف  اأن  في  �ساهمت  كما  والأدب، 
م��وق��ف ال��ن��اق��دي��ن لأدوات���ه���م الأدب��ي��ة عو�س 
التعّجل في خو�س غمار الأدب بغية الو�سول 

ال�سريع.
الفرق  م��ا  اأدي��ب��ت��ن��ا  اأن تو�سح  اأرج���و  واأخ���ي���راً 
»ال��ق��ي��ود«  و»الأ���س��ف��اد«؟ حيث  بين مفردَتي 
تقول بحكمة »نادرة«: »تعّلمي اأن تفّرقي بين 
القيود والأ�سفاد، وارف�سي الأخيرة حتى لو 
جاءتك من األما�س«... فاإلى اأن اأعلم الفرق، 

احتفظ بحيرتي هذه.

ال�سوؤال  اأّيها  لماذا 

اأكتُبَك
واأُجيب عنَك؟ 

كاأّني قطٌّ بوبٍر ُمدّلل 
وْبيات  َث ب�سواِد ال�سُّ َتلوَّ

اأُحبِّر وجَهك 
ول تفهم مّني �سيئاً

لأنك...  
األ�م...!

ن ُخردَة الم�سانِع  ُت�سخِّ
ن النا�س الب�سطاء لُتلقِّ

ماذا تعني 
المدينة 

 
عندما تعط�ُس  حزَنها 

كوباٍء دائم ؟ 
               /

ي�����وّل�����ف م�����ق�����ّوي الإ�������س������ارة 
الف�سائّية

َد الجديد  َيكتب التردُّ
���ُس  وي���ب���داأ الإر����س���ال ال��ُم�����س��وِّ

دائماً.
/

�سوُر نيغاتيف  
لقلبه ال�سغير

لطفولته المبتورة 
للدراوي�س

هناك 
في ال�سمال...

 
/

الجذور القاحلة 
تنّقط ال�سداأ

وتفّك اأزرار الحكاية
�������س������وُت م�����ع�����ّل�����ِم ال���ح���رف���ة 

بمريوله الأزرق:  
جهاز  لن�سلح  وت��ع��ال  »ت��ع��رَّ 

الحياة«. 
/

 ي�سعر بالأدرينالين 
وهو يِحّل رعَبه على الدم

َيطلب من الج�سد 
ج�سداً غيَره.

/
 

اَب  �َسحَّ َيفتح  ال��ذي  ال��رج��ل 
حقيبِته

كل دقيقَتين 
ال  ليرى هاتَفه النقَّ

هل من ر�سالة جديدة؟
عليها  ي����ُرّد  َل���م  ُم��ك��ال��م��ة  اأو 

اأحد؟
هل من رقٍم غريب...

/
َي�سعر بالألم 

ك����ق����م����ٍر �����س����ن����اع����يٍّ ي���غ���ّط���ي 
اإر�ساله

حّتى روؤو�س الُمتَعبين...
/

بائُع المحارِم العجوز
 في �سارِع العابد 

 
ن����ه����ُر ب�������ردى ت����ح����َت ج�����س��ِر 

الرئي�س 
يعك�س

اأ�سواء الإعالناِت 
من

اأعلى ُبرج دم�سق 
ُمكيِّفات »ميت�سوبي�سي« 

�سوتّيات »�سوني«
محّليات اآلمنا الوا�سعة

اأَ�سطٍح  على  العالميَة  وتلك 
�سّيقة. 

/
العاطلون عن الحياِة

 لياًل
اأمام حديقِة »الفور�سيزون«، 

 
الفارهوَن

في مقهى روتانا الأخ�سر.
/

ق�سُر ال�سيافِة القديِم 
ي�سهُر 

مع 
اأ�سباِح الزمِن القادم...

/
ي�سعُر بالغربة

وهو يبت�سم لتماثيَل 
في

�ساحاِت دم�سق. 
/

الأر�سفة
اأمام ال�سفاراِت 

ال���ت���ي اأُح����ي����ط����ْت ب��ق�����س��ب��ان 
ثخينة

تربطها 
�سل�سلُة جنازيَر مدّربة

في اأهّم المعتقالت 
تلك ل �سيء لها فينا  

فهي غربة عادّية 
غربة كثيرة  

/
يوؤلمه ال�سعوُر 

بالوحدة
لأنه لم يجد غيره 

ينتمي له، 
 

حبِل  قطع  يمكن  ل  �سعوراً 
م�سيمته  

من
رحم المدينة.

/
المدينة

بهوائها الأ�سفر 
تبّث 

م���وج���َة ال���ق���م���ِر ال�����س��ن��اع��ّي 
ل، الُمعطَّ

لأنها
الوكيُل الح�سرّي 

لم�ستح�سراِت الأل�ِم
على خارطِة العالم.

/

المدينة 
التي َتعرُف كيف ت�ستهي 

ن�ساوؤها 
وحَدها تخترُق 

النا�َس الب�سطاء 
اإّل 

اأنا!!

عمر ال�شيخ
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التبا�س الرمزي
وال��ج��ذري��ة  البديهية  الخ��ت��الف��ات  اأح���د 
ب��ي��ن ال��ت�����س��ل�����س��ل ال��م��ن��ط��ق��ي والإي����ح����اء 
الرمزي كامن في اأن اأحدهما يكون حا�سراً ب�سكل 
م��و���س��وع��ي ف��ي��م��ا الآخ�����ر ي��ح��دث ف��ق��ط ف���ي وع��ي 
الثاني  ف���اإن  عليه  وب��ن��اء  ي�سمع.  وم��ن  يتكّلم  م��ن 
اأب��داً في م�ستوى الدّقة واليقين الذي  ُي��دَرك  لن 
ولقد  ي��ق��ارب��ه:  اأن  اإل  يمكنه  ول  الأول،  ي��ح��وزه 
ُبذلت جهوٌد كبيرة في محاولة لتحديد الإيحاء، 
لكنها لم تتمكن اأبداً من اأن ترقى به اإلى م�ستوى 
المعنى  يكون  حينما  وحتى  المنطقي.  التف�سير 
غير المبا�سر حا�سراً في الظاهر، كما هو ال�ساأن 
 in م��ث��اًل ف���ي ال���س��ت��ع��ارات ال��خ��ا���س��ة ب��ال��ح�����س��ور
معنَيين،  بين  التقريب  م�سعى  ف��اإن   ،praesentia
يخ�سع  اأن  يمكن  ال��م�����س��اواة،  ق��دم  على  وجعلهما 
اأي  ال�سريح،  فالت�سبيه  لها.  ح�سر  ل  لتاأويالت 
يه، يفتح  الذي يحّدد نوع القرينة التي تجمع حدَّ
اإن  اآخ��ر.  ت��داٍع  عن  البحث  اإمكان  دائماً  بالمقابل 
لتكافوؤ  حمله  مع  م��زدوج��اً،  دائ��م��اً  يكون  الت�سبيه 
�سابق )منطقي( ولتكافوؤ لحق )رمزي( )هينل(؛ 
والكّتاب يعرفون  هذا الأمر جّيداً، فهم اإذ يقومون 
يجعلونها  ف��اإن��ه��م  ت�سبيهاتهم،  بتعليل  ���س��راح��ة 
ر لتداعيات على اأ�سعدة اأخرى.  تقوم بدور المفجِّ
القّدي�س  لح��ق��اً  �سي�سبح  ال���ذي  ال��ط��ف��ل  وا���س��ف��اً 
جوليان، كتب فلوبير: »ال�سيمياء الوردية والعينان 
الت�سبيه  بي�سوع �سغير«.  اأ�سبه  الزرقاوان، جعلتاه 
)ال��وج��ه  الفيزيائية  الم�سابهة  اإل���ى  ي�ستند  هنا 
القدا�سة  فكرة  اإل��ى  اأي�ساً  تومئ  لكنها  ال�سابق(، 
م�سابه  نموذج  ال��الح��ق(؛  )الوجه  الم�ستقبل  في 
نجده في »مثل بالط كني�سة«. في غمرة م�سهد 
اإبادة الحيوانات: »كانت ال�سماء حمراء مثل طبقة 
من الدم«: اللون طبعاً لي�س �سوى نقطة انطالق 
لتداعي �سور اأخرى، والدم هنا حا�سر بخ�سائ�س 

اأخ������رى اأك���ث���ر م��ن��ه ب���ل���ون���ه. الإق�������رار ب��ال��غ��م��و���س 
  in absentia الغياب  في  ا�ستدعاء  لكل  الموؤ�ّس�س 
�سيء؛ وروؤية كل �سيرورة رمزية على اأنها ملتب�سة 
ال��ذي يعود تقريباً  الأم���ر  اأو، وه��و  ال��ج��وه��ر،  ف��ي 
ال�سيء نف�سه، و�سع كل الوقائع الرمزية على �سّلم 
للقيم  تكون فيه الدرجة العليا محتّلة من طرف 
الرمز الأقل تحديداً، هو بال �سك �سيٌء اآخر. مع 
اتجهت  للغام�س  التقييم  ه��ذا  مثل  فنحو  ذل��ك 
جهود المنّظرين وال�سعراء في الغرب ابتداء من 
»النزعة  بانقالبات  م��روراً  الرومن�سية،  المرحلة 
الرمزية« اأو ال�سوريالية. الرومن�سيون، وهذا اأمر 
�سحيح، ي�سّلمون بوجود قطَبين للحقل الرمزي، 
يدعونهما »الأليغوريا« و»الرمز«؛ لكن تف�سيلهم 
الأليغوريا  اأن  اإل��ى حد  بديهي ج��داً،  الأخير  لهذا 
ل تظهر لهم اإل على اأنها رموز غير موّفقة. واإذاً 
بالتالي  والع�سية  الم�ستنفدة،  غير  فالخا�سية 
دة  ع��ل��ى ال��ت��ع��ب��ي��ر لأح���ده���م���ا،  ال��م��غ��ل��ق��ة وال��م��ح��دِّ
ال�سكلَين  معار�سة  ع��ن  ال��م�����س��وؤول��ة  ه��ي  ل��الآخ��ر، 
الت�سميات  ع��ن  النظر  بغ�س  البع�س،  لبع�سهما 
المختارة لتعيينهما. فالفكرة داخل الرمز، يقول 
هامبولت، »تبقى دائماً واأبداً، ع�سية على القب�س 
ف���ي ذات���ه���ا«؛ »وح���ت���ى م���ع اأن���ه���ا م��ل��ف��وظ��ة ف���ي كل 
اللغات، تبقى مع ذلك ع�سّية على القول«، ي�سيف 
غ��وت��ه. الأم����ر ن��ج��ده ف��ي ال��ت��ق��اب��ل ب��ي��ن الت�سبيه 
عند  وال�سعر  النثر  بين  اأو  هيغل،  ل��دى  وال��رم��ز، 
ال�سعرية لالأ�سياء هي تلك  »الروؤية غير  �سليغل: 
اإدراك���ات  بوا�سطة  تلقائياً  دة  م��ح��دَّ تعتبرها  التي 
المعاني وتحديدات العقل؛ والروؤية ال�سعرية هي 
خا�سية  فيها  وترى  با�ستمرار،  لها  توؤوِّ التي  تلك 

مجازية غير م�ستنفدة«.

درجات اللتبا�س
تتمّثل  الأ�سياء  روؤي��ة  في  ت��وازن��اً  الأكثر  الطريقة 

ال�ستح�سار  بين  )الكّمي(  الختالف  فر�س  في 
المحّدد تحديداً قوياً، والمحّدد تحديداً اأقل قّوة، 
مع ال�ستنكاف منذ البداية، عن كل اأحكام القيمة. 
العمق ودون تحّيز، هذا  بكثير من  اأول من عالج 
بالإمكان  التي  الرمزية  التعابير  بين  التعار�س 
اإ�سفاء المعنى الجديد عليها، وبين التعابير التي 
ي�ستحيل اأن تحوز على تدقيق مماثل لالأولى، هو 
الكبير  العربي  والنحوي  البالغي  يبدو  ما  على 
عبد القاهر الجرجاني، في القرن الحادي ع�سر. 
ففي نظر الجرجاني ال�ستعارات نوعان: اإما عقلية 
واإما معنوية. الأولى هي التي يت�سح معناها على 
فيها  عنه  المعلن  والحكم  يقيني؛  وب�سكل  الفور 
يمكن تبعاً لذلك اأن يكون �سحيحاً اأو خاطئاً، كما 
في »راأيت اأ�سداً« عند الحديث عن �سخ�س )اتفاق 
وال�سن�سكريتيين  ال��ي��ون��ان  ل��ل��ب��الغ��ي��ي��ن  غ��ري��ب 
واأحمد،  دافاداتا  اأ�سيل،  المثال:  هذا  في  والعرب 
المعنوية،  ال�ستعارات  »اأ�سد«(.  جميعاً،  ثالثتهم 
اإن  تقول  ول  بعينه،  مو�سوعاً  تعين  ل  بالمقابل، 
كان �سحيحاً اأو خاطئاً؛ والبحث عن معانيها يمّر 
»ل  الالمتناهي:  حدَّ  ت�سل  طويلة،  �سيرورة  عبر 
يمكن ح�سرها اإل على �سبيل التقريب«، وال�ساعر 
ل  بحر  م��ن  يغرف  م��ن  »ي�سبه  بها  يتو�ّسل  ال��ذي 
ينق�س منه �سيء، اأو من ي�ستخرج معدناً من منجم 
هو اأي�ساً ل ينق�س منه �سيء«. فما هو المو�سوع 
»اأعّنة  تعبير:  في  الجرجاني  يت�ساءل  المق�سود، 
ال�سباب«؟  »اأح�سنة  اأو  الريح«  اأو»اأي��ادي  ال�سباح«، 
ل ن�ستطيع اأن نحّدده ب�سهولة )اأ�سرار البالغة(. 
م�سابهة  محاولة  نجد  المعا�سرة،  المرحلة  في 
لدى ف. ويلرايت )في كتابه »ا�ستعارة وحقيقة«(، 
غير   )*(diaphore ال��ت��وري��ة  ت��ك��رار  ي��ق��اب��ل  حينما 
حيث   )**(épiphore التاأكيدي  بالتكرار  المحدد 
غاية  ب�سكل  ن�ستدعيها  ال��ت��ي  ال�سور  ح�سر  ي��ت��ّم 
في ال�سرامة. لقد �سعت الكتابة الرومن�سية، وما 

تزفيتان تدوروف
ترجمة: محمد العرابي

تزفيتان تدوروف، 
بري�سة: عبد اهلل 

اأحمد.

قبلها(  اأخ���رى  ك��ت��اب��ات  )م��ث��ل  بعدها 
اإلى ا�ستثمار تكرار التورية بما ي�سرُّ 
بالتكرار التاأكيدي ما اأعطاها م�سحة 
م��ن ال��غ��م��و���س. وال��غ��م��و���س ف��ي ح��ّد 
وغ��ي��ر قابل  ك��ب��ي��راً  ذات���ه لي�س ح��دث��اً 
متماثلة  لي�ست  فدواعيه  للتحليل؛ 
اأن  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  الأم��ث��ل��ة  دائ���م���اً. بع�س 
اإل��ى  تو�سح ت��ن��ّوع الأ���س��ب��اب ال��م��وؤدي��ة 
ال��غ��م��و���س وت��ج��ع��ل��ن��ا ن�����س��ت��اأن�����س اأك��ث��ر  

باإ�سكالية التبا�س الدللة.

نماذج: نرفال
مجموعة »اأوهام« لنرفال، وخ�سو�ساً 
مّثلت   ،Artémisو  El Desdichado
لها،   المعا�سرين  ال��ق��ّراء  ع��ي��ون  ف��ي 
ك��م��ا ف���ي ع���ي���ون م��ع��ا���س��ري��ن��ا، ن��وع��اً 
اأن  ب��ي��د  الهرم�سية.  الن�سو�س  م��ن 
غمو�ساً  ل��ي�����س  ب��ال��م��ق��اب��ل  غ��م��و���س��ه��ا 
المقطَعين  ق��راءة  لُنعد  ن��وع.  اأي  من 

:El Desdichado الأخيَرين من
ف���ي���ب���و����س؟... اأو  ال���ح���ب  اأن�����ا  »ه����ل 
ما  جبهتي  ب��ي��رون؟/  اأو  لوزينيان 
الملكة؛/  قبلة  م��ن  م���ت���وّردة  ت���زال 
ال���م���غ���ارة ح��ي��ث ت�سبح  ف���ي  ح��ل��م��ت 
ال�����ح�����وري�����ة.../ وح���ّق���ق���ت ال��ن�����س��ر 
َتين واجتزت الأ�سيرون:/ معدًل  مرَّ
اأورف��ي��و���س/  قيثارة  على  بالتناوب 
ت����ن����ّه����دات ال���ق���ّدي�������س���ة و����س���رخ���ات 

الجّنية«.
الم�سرف  النقد  اإل��ى  بالن�سبة  حتى 
في تعاطيه مع المنهج »المحايث« 
مرغماً،  نف�سه  يجد  »البنيوي«  اأو 
ع��ن��د ت�����س��ّدي��ه ل��ه��ذه الأب���ي���ات، على 
اللجوء اإلى البحث التاريخي. كثرة 
ال�سّر: فقبل  اأ�سماء الأعالم تك�سف 
اأن نت�ساءل لماذا قام نرفال بتجميع 
النحو؟  ال�سخ�سيات على هذا  هذه 
معلومات  نجمع  اأن  علينا  ينبغي 
حول مجموعة من ال�سور الثقافية 
الحب،  اإل��ه  باأ�سمائهم:  المرتبطة 

اأ�سيرون،  بيرون،  لوزينيان،  فيبو�س، 
اأورف�����ي�����و������س. ح���ت���ى ل�����و ل�����م ي���ت���ب���ّدد 
�سيبداأ  فاإنه  الن�س،  غمو�س  تلقائياً 
في  بحثاً  يجعل  ما  وه��ذا  بالتقل�س: 
اأم�����راً ل محيد  ال��ج��م��اع��ي��ة  ال���ذاك���رة 
ال�سخ�سيات  كانت  اإذا  وبالمثل،  عنه. 
الأن��ث��وي��ة الأرب���ع ل��م ت��ح��ظ، ب��دوره��ا، 
اأق��ّل  ب��اأ���س��م��اء ال��ع��ل��م، ف��اإن��ه��ا ل تحيل 
م���ن غ��ي��ره��ا ع��ل��ى ن�����س��و���س اأخ�����رى، 
من  نتمّكن  ب��ه��ا  ال��ت��ذك��ي��ر  ب��م��ج��ّرد  اإذ 
ت��ج��اوز ال�����س��ع��وب��ة )ب��م��ع��رف��ة، م��ث��اًل، 
انف�سال  اإث��ر  الجّنية  �سرخات  ف�سل 
كانت  ف��اإذا  لوزينيان(.  عن  ميلوزين 
ال��ق�����س��ي��دة غ��ام�����س��ة ف���الأن���ه ت��وج��د 
م���ع���رف���ة م����ح����ّددة ت��ن��ق�����س ال����ق����ارئ؛ 
ي�سبح  النق�س،  هذا  تالفي  وبمجّرد 
م�سلك الفهم م�سرعاً )وهذا بالطبع 
و»الحب«  ف�»الجنية«  بداية(.  مجّرد 
ويعود  الملتب�سة،  الألفاظ  من  لي�سا 
القارئ  اإرادة  اإل��ى  تخ�سي�سهما  اأم��ر 
ع��ن��د  ب���ح���ّري���ة  ي���ق���رن،  ال���م���دع���و لأن 
ال��ع��ك�����س م���ن ذل���ك،  ل��ك��ن ع��ل��ى  ذاك، 
م فيها بدّقة.  األفاظاً باإيحاءات متحكَّ
ال��ط��ري��ق  ف��ق��ط  م���وج���ودة؛  الحقيقة 

الموؤدية اإليها �سائكة و�سعبة.

رامبو
غ���م���و����س ���س��خ�����س م���ث���ل رام����ب����و ه��و 
اآخ����ر. ب�سفة خ��ا���س��ة، في  م��ن ط���راز 
نقت�سر على هذا  )ك��ي  »الإ���س��راق��ات« 
�سعوبات  تعتر�سنا  وح����ده(،  ال��ن�����س 
من طبيعَتين مختلفَتين. ال�سعوبات 
الأول��ى، ال�سبيهة قبل كل �سيء بتلك 
ال��م��ر���س��ودة ل���دى ن���رف���ال، ت��اأت��ي من 
فالجمل  بالمرجع.  متعّلقة  م�ساكل 
قابلة  ت��ك��ون  للن�س  ال��م��ك��ّون��ة  ذات��ه��ا 
المق�سود  المو�سوع  اأن  بيد  للفهم، 
ل تتم ت�سميته البتة، ومن هنا نترّدد 
ه��وي��ت��ه )H يمّثل  م���ن  ال��ت��ح��ق��ق  ف���ي 
ال��ن��م��وذج ال��م��ث��ال��ي ل��ه��ذا ال�����س��ن��ف(؛ 
ل  ف��اإن��ه  ت�سميته  ت��ت��م  ح��ي��ن  ح��ت��ى  اأو 
الماألوفة  تمّثالتنا  مع  يتنا�سق جّيداً 
)مثاًل  المو�سوعات  بنمط  المدعّوة 
اأو  Promontoire(؛  ال��ج��ب��ل  اأن����ف 

المو�سوع  يعّين  عندما  حتى  اأي�ساً 
وي�����س��ح��ن ب�����س��ور رم����زي����ة، ف���اإن���ن���ا ل 
)ُملكية  بدّقة  تحديدها  من  نتمّكن 
بين  الم�سترك  القا�سم   .)Royauté
هذه الحالت، المتباينة في ما بينها 
مع ذلك، هو اأن �سعوبتها من طبيعة 
م��رج��ع��ي��ة، ول��ي�����س��ت دلل��ي��ة ح�����س��راً: 
ل ن��ع��ج��ز ع��ن ف��ه��م ال��ج��م��ل ب��ي��د اأن��ن��ا 
)وج��وده  مرجعها  هوية  حيال  نترّدد 
لي�س اأقل تاأكيداً( اأو حيال التداعيات 

المرتبطة بهذا الأخير.
ي����وج����د م�����ع ذل������ك ن���م���ط اآخ��������ر م��ن 
لي�س  »الإ����س���راق���ات«،  ف��ي  ال�سعوبات 
ب�����اأق�����ل م�����ن الأول����������ى ف�����ي وف���رت���ه���ا، 
ح��ي��ث ال��غ��م��و���س ي���اأت���ي م���ن م�����س��ادر 
بحثه  ف��ف��ي  ت��م��ام��اً.  مختلفة  اأخ����رى 
ح����ول ال��ه��ي��رم��ي��ن��وط��ي��ق��ا: »ال��ع��ق��ي��دة 
الم�سيحية«، يقرُّ القدي�س اأوغ�سطين 
بوجود نمَطين من الم�ساكل الخا�سة 
ب�سكلَين  اإذاً،  )و���س��م��ن��ي��اً،  ب��ال��ت��اأوي��ل 
بفهم  يتعّلق  اأحدهما  الرمزية(؛  من 
بمعرفتنا  يرتبط  والآخ���ر  الخطاب، 
فبعد  ه��ن��ا،  نف�سه  الأم����ر  ب��الأ���س��ي��اء. 
الخطاب،  عن  المنف�سلة  ال�سعوبات 
ن��ت��ع��ّث��ر ب��ت��ل��ك ال��م��ت��ع��ّل��ق��ة ب��ال��ك��ام��ل 

الخطاب  فمعقولية  ذات��ه.  بالخطاب 
الن�سجام،  من  معّينة  درج��ة  تتطّلب 
ال�سيء الذي ل تقّدمه دائماً ن�سو�س 
ال�سعوبات  لهذه  ن��رد  ل��م  اإذا  رام��ب��و. 
ل��ن�����س��و���س��ه  ف��ه��م��ن��ا  دون  ت���ح���ول  اأن 
المالءمة(  م��ب��داأ  ع��ن  نتخلَّ  ل��م  )اإذا 
�سبيل  �سلوك  على  مجبرين  �سنكون 
اأن ه��ذا  ب��ي��د  ال����رم����زي.  ال���س��ت��دع��اء 
عما  م��خ��ت��ل��ف��اً  ه��ن��ا  �سيظهر  ال�����س��ب��ي��ل 

�سيكون عليه في مكان اآخر.
اإن عدم الن�سجام الملحوظ بكثرة في 
»الإ�سراقات« ي�ستغل بين جمل. ففي 
ب�سكل  رامبو،  يجهل  الن�سو�س  ه��ذه 
ال�ستهاللي:  التكرار  الأ���س��ك��ال،  من 
جملتان عنده، واإن كانتا متجاورَتين، 
ل ت��ح��ي��ل اإح���داه���م���ا ع��ل��ى الأخ�����رى، 
ك��م��ا ل ت��ح��ي��الن ع��ل��ى م��رج��ع واح���د.

مقطع من طفولة )III( ير�سم هذه 
الطريقة ب�سكل �سبه كاريكاتوري:

»ف���ي ال��غ��اب��ة ه��ن��اك ع�����س��ف��ور، غ��ن��اوؤه 

./ هناك �ساعة  يوقفك ويجعلك تحمرُّ
حائطية ل ترّن./ هناك م�ستنقع مع 
وكر بهائم بي�ساء./ هناك كاتدرائية 

تنزل وبركة ت�سعد )اإلخ(«.
م��و���س��وع��ات، م��ر���س��و���س��ة ك��ل��ّه��ا على 
متجان�سة  وغ��ي��ر  ن��ف�����س��ه،  ال��م�����س��ت��وى 
اإ�سنادياً  بالمّرة، تّم جمعها مع ذلك: 
م��ن خ���الل ال��ظ��رف ال��م�����س��ت��رك »ف��ي 
ت��وازي  م��ن خ��الل  ول�سانياً،  ال��غ��اب��ة«، 

ال�سياغات، البادئة كلها ب�»هناك«.
نكتفي  اأن  علينا  الطوفان«  »بعد  في 
فيه  تتجاور  الذي  الم�سرح  اأن  بفكرة 
كل الأحداث هو بب�ساطة الكون، وباأن 

الزمن هو »بعد الطوفان«:
انت�سبت  ال��ق��ذر  الكبير  ال�����س��ارع  »ف��ي 
نحو  ال��ق��وارب  �سحب  وت��ّم  المنا�سد، 
��د ف��ي ال�����س��م��اء كما  ال��ب��ح��ر/ ال��م��ن�����سّ
عند  ال��دم،  اأري��ق  منقو�سات./  في  لو 
بارب بلو، - في الم�سالخ - في قاعات 
��ب َخ��ْت��ُم الإل��ه  ال�����س��ي��رك، ح��ي��ث/ ���َس��حَّ
ال���ن���واف���َذ. ال����دم وال��ح��ل��ي��ب اأُري���ق���ا./ 
��دت. »ك���وؤو����س ال��ق��ه��وة«  ال��ق��ن��اد���س ���س��يَّ
في  ال��خ��ّم��ارات./  في  بخارها  اأر�سلت 
ما  ال��ذي  ال��زج��اج  ذي  الكبير  المنزل 
ال��ح��زان��ى نظروا  الأط��ف��ال  َن��ِدي��اً  زال 

اإلى ال�سور العجيبة«. 
القبيل ل  �سعوبة فهم ن�س من هذا 
تاأتي فقط من ندرة المعلومات التي 
نحملها عن كل واحد من المو�سوعات 
نوافذ،  ق���وارب،  )منا�سد،  المذكورة 
دم، ح��ل��ي��ب، ق��ن��اد���س، ح��ان��ات، م��ن��زل، 
اأطفال، �سور...( الم�سبوقة مع ذلك 
تعريفها  اأن  ل��و  ك��م��ا  ال��ت��ع��ري��ف،  ب���األ 
يجري من تلقاء ذاته. في اأقل تقدير 
نجد اأنف�سنا في غاية الرتباك ب�سبب 
بين  توجد  التي  المحدودة  الروابط 
ب�سبب  واإذاً   - المذكورة  المو�سوعات 
غ���ي���اب م���ا ي��ج��ع��ل م���ن ه����ذه ال��ج��م��ل 

خطاباً واحداً.
ال�سعوبة تزداد تدريجاً عندما ننتقل 
اإلى البحث في الوحدات الدنيا لّلغة. 
ال���ن���م���وذج م���ن ال��ف�����س��ل ال���ث���ال���ث من 

»�سباب«:
��رة... »الأ�����س����وات ال��م��ث��ّق��ف��ة ال��م��ه��جَّ

ال�������س���ذاج���ة ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة ال��م�����س��ب��ع��ة 

ب��م��رارة... روي���داً. اآه! الأن��ان��ي��ة غير 
ال��م��ت��ن��اه��ي��ة ل��ل��م��راه��ق��ة، ال��ت��ف��اوؤل��ي��ة 

ال��ع��ال��م مليئاً  ك���ان  ك���م  ال��م��ج��ت��ه��دة: 
ب����ال����زه����ور ه������ذا ال�������س���ي���ف! ال����ه����واء 
والأ���س��ك��ال ال��م��ح��ت�����س��رة... ق��ل��ب من 
اأج���ل ت��ه��دئ��ة ال��ع��ج��ز وال��غ��ي��اب! قلب 
فعلياً  الليلية...  الأنغام  من  زجاجّي 

�ستذهب الأع�ساب �سريعاً للقن�س«.
اأو مقطع من »قلق«:

الحب،   - الألما�س!  ال�سعفة!  »اأيتها 
ال���ج���ب���روت! - اأع���ل���ى م���ن ك���ل ���س��ع��ادة 
وم��ج��د! - م��ه��م��ا ي��ك��ن م��ن اأم����ر، في 
كل مكان - �سيطان، اإله، - �سباب هذا 

الكائن هنا: اأنا!«.
ل وج���ود ال��ب��ّت��ة لأ���س��م��اء ال��ع��ل��م، كما 
ل���دى ن���رف���ال، الأ���س��م��اء ال��ت��ي نجهل 
الماألوفة؛  ا�ستدعاءاتها  اأو  مرجعها 
تنتمي  الم�ستعملة  ال��ك��ل��م��ات  اإن  ب��ل 
ما  اإن  ال��م�����س��ت��رك.  ال��ق��ام��و���س  اإل�����ى 
نحتاجه هو تداعي ال�سور المنطقية 
ال��رواب��ط  ه��ي  م��ا  نجهل  ال�سريحة: 
ال���ت���ي ت��ج��م��ع ه�����ذه ال���ك���ل���م���ات، ه���ذه 
وحده  )التتابع  التعبيرية  التراكيب 
ل ي���ك���ف���ي(، ك��م��ا ن��ج��ه��ل اأي�������س���اً، في 
الأم��ث��ل��ة ال�����س��اب��ق��ة، م��ا ي��ب��ّرر ح�سور 

وت���رت���ي���ب ال���ج���م���ل، ال���ت���ي ت���ك���ون ك��ل 
في  يكفي  بما  وا���س��ح��ة  منها  واح���دة 
ال�سريحة  ال�سور  وت��داع��ي��ات  ذات��ه��ا. 
ف��ي ال��خ��ط��اب ت�����س��ّك��ل ال��ق��اع��دة التي 
ال�سمنية  التداعيات  حولها  تنتظم 
الم�سار  �سيعرف  وع��ل��ي��ه  ق����ارئ،  ل��ك��ل 
ال���ت���اأوي���ل���ي ت���غ���ي���ي���راً ج����ذري����اً ع��ن��دم��ا 
مهما  الرمزية،  ال�ستدعاءات  �ستجد 
من  محرومة  نف�سها  براعتها،  بلغت 
تماماً  �ست�سبح  عليها:  ت��ق��وم  ق��اع��دة 
كما  لي�ست،  والنتيجة  ال��ه��واء...  ف��ي 
تعوي�س  ا�ستحالة  نت�سّور،  اأن  يمكننا 
ال����ع����الق����ات ال����رم����زي����ة ب���ال���ع���الق���ات 
المنطقية، بل بالأحرى وعلى العك�س 
للتداعيات  الزائدة  الوفرة  ذلك،  من 
الأ�س�س  غياب  اأن  ح��ّد  اإل��ى  الرمزية؛ 
بينها  الخ���ت���ي���ار  ي��ج��ع��ل  ال��م��ن��ط��ق��ي��ة 
غ��ي��ر م��م��ك��ن. ف��ه��ن��اك ط����رق ع��دي��دة 
المكتملة  غير  الجمل  ه��ذه  لتوحيد 
من »�سباب« في وحدة كلية، تزيد عن 

الحد الأدنى.
اإن الن��ق��ط��اع وع���دم الن�����س��ج��ام ل 
يجعالن  �سبَبين  ���س��وى  ي�����س��ّك��الن 
الخطاب الرامبوي خطاباً غام�ساً 
ف���ي ذات������ه. ���س��ب��ب اآخ�����ر ي��ك��م��ن في 
التي نواجهها في تعيين  ال�سعوبة 
مرجع كل تعبير ماأخوذ على انفراد. 
يتمّلكنا النطباع باأن رامبو ي�سّمي 
ت�سمية  بدل  الأق��رب«  »النوع  دائماً 
المو�سوع با�سمه الحقيقي؛ وهو ما 
يعطي الإح�سا�س باأن ن�سو�سه هي 
ل  مما  التجريد؛  عالية  ن�سو�س 
يمكننا اأبداً من اأن نتدّرج من النوع 
»ا�ستراحة  معنى  فما  الجن�س.  اإلى 
»م�����س��ح��وق  I«(؟  م�����������س�����اءة«)»اأرق 
اأ����س���ود ي��م��ط��ر ب���ه���دوء ف���وق اأرق����ي« 
)التي(  البنف�سجية  و»التبرعمات 
معنى:  وم��ا  )»ُج���م���ل«(؟  �ستهبط« 
ال���ذي يتجّمع  ال��م��ف��ت��ِر���س  »ال��ع��م��ل 
ال��ج��م��وع« )»�سباب  داخ���ل  وي��رت��ق��ي 
المغناطي�سية«  »الملهاة  اأو  I«(؟« 
)»اح���ت���ف���ال«(؟ ف��ال��م��رج��ع ه��ن��ا لي�س 
م��ح��ج��وب��اً ف��ق��ط، ب���ل اإن����ه م���ن خ��الل 
ونتيجة  البلوغ.  ذاته، متعّذر  جوهره 
التي  المختلفة  الدللية  ال��ت��ح��ّولت 
مده�سة  رام��ب��و  ل��دى  م�ستغلة  ن��راه��ا 
مواجهة  ف��ي  و�سعنا  لقد  وج��دي��دة: 
)ولي�س فقط  بنيوياً  قابل،  ن�س غير 
التاريخي(  اح��ت��م��ال  ق���ّوة  م��ن خ��الل 
للبّت فيه، ي�سبه قلياًل تلك المعادلت 
ذات الأكثر من مجهول التي باإمكانها 
غ���ي���ر م����ح����دود م��ن  ت��ق��ب��ل ع������دداً  اأن 

الحلول.
م��ت��وال��ي��ة  ت���ق���ول���ه  اأن  ت���ري���د  ف����م����اذا 
م�����ث�����ل: »ال������ن������ي������ران ب�����اأم�����ط�����ار ري����ح 
الأل���م���ا����س«)»ب���رب���ري«(؟ اق��ت��رح اأح��د 
خطاأ  ع��ن  ن��ات��ج  ذل��ك  اأن  المف�ّسرين 
»الريح«  كلمة  �سقوط  ل��دى  طباعي، 
م���ن ال�����س��ط��ر ال��ف��وق��ان��ي. وم���ا ي��ب��دو 
الحالة  ه��ذه  ف��ي  لالنتباه  مثيراً  ل��ي 
ه���و الإم����ك����ان ذات�����ه ل���الح���ت���ي���ار ب��ي��ن 
خ��ط��اأ م��ط��ب��ع��ي و���س��ي��اغ��ة ق�����س��دي��ة: 
كامنة  ال��رام��ب��وي  الن�س  خ�سو�سية 
ب��ال�����س��ب��ط ف���ي اأن���ه���ا ج��ع��ل��ت ال��ح��ي��رة 
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 ،1919 ال��ع��ام  �سالنجر  د.  ج.  ق�سة  ت��ب��داأ 
وت��ن��ت��ه��ي ب��وف��ات��ه ه���ذا ال���ع���ام. َك��ت��َب ُك��ث��ٌر 
العام  ف��ي  اأ���س��در  باخت�سار،  التفا�سيل. 
حقل  ف���ي  »ال���ح���ار����س  ال�����س��ه��ي��رة  رواي����ت����ه   1951
وجماهيرياً  اأدبياً  نجاحاً  حّققت  التي  ال�سوفان«، 
في  مبيعاً  الأكثر  الكتب  لئحة  ت�سّدرت  خيالياً، 
»ال��ن��ي��وي��ورك ت��اي��م��ز«. اأ���س��ب��ح��ت ال��رواي��ة ظ��اه��رة 
هو  تحّول  م�سهوراً.  الكاتب  معها  واأ�سبح  اأدب��ّي��ة، 
اأي�ساً اإلى ظاهرة جماهيرية. تر�ّسخت �سهرته اأكثر 
بعد ن�سر مجموعة ق�س�سية له العام 1953 )»ت�سع 
راأ�س قائمة الكتب الأكثر  اأي�ساً  ق�س�س«(، احتّلت 
مبيعاً. �سالنجر ازداد �سهرة ليزداد عزلة بعد ذلك. 
فبعدما و�سل اإلى ذاك المكان العالي الذي يحلم 
م��ع حبيباته  ل��وح��ده  اأن يكون  اأراد  ك��ات��ب،  ك��ل  ب��ه 
اإلى  �سورته  و�سلت   ،1961 العام  في  المراهقات. 
غالف مجلة »التايمز«، لكنه كان ترك خلفه، قبل 
لينتقل  ونجومها،  نيويورك  اأ���س��واء  بكثير،  ذل��ك 
بولية  ب��ل��دة �سغيرة  ف��ي  بعيد  ري��ف��ي  م��ن��زل  اإل���ى 
لم  ما،  ن�سو�س  كتابة  منعزًل  ليكمل  نيوهام�سر، 
ال�ستينّيات. منت�سف  بعد  ���س��يٌء  منها  ُي��رى  يعد 
فح�سب  يعتزل.  اأن  ل  ينعزل،  اأن  �سالينجر  اأراد 
�سهادات عّدة ومتقاطعة )اأهّمها مذّكرات حبيبته 
كان  مارغريت(،  وابنته  ماينارد  جوي�س  ال�سابقة 
ما زال يكتب، من دون اأن ين�سر. هو نف�سه اعترف 
بعد  ال��ن��ادرة  ال�سحافية  اللقاءات  اأح��د  في  بذلك 
1974 ف���ي ج���ري���دة »ال��ن��ي��وي��ورك  ان��ع��زال��ه ال���ع���ام 
ت��اي��م��ز«: »ث��م��ة ���س��الم رائ���ع ف��ي ع���دم ال��ن�����س��ر. اإن��ه 
مريع  ان��ت��ه��اك  الن�سر  عملية  ���س��ك��ون.  ت���ام.  ���س��الم 
للخ�سو�سّية. اأحب اأن اأكتب. اأع�سق الكتابة. لكني 

اأكتب فقط لنف�سي، ولمتعتي الخا�سة«.
ه���ل ك����ان ���س��ال��ن��ج��ر ل��ي��ف��ع��ل ذل����ك ل���و ل���م ي�سبح 
لم  ل��و  وت��اأث��ي��ره؟  ي��درك مكانته  ل��م  ل��و  م�سهوراً؟ 
ي�سمن مكانه في تاريخ الأدب؟ هو لم ينعزل قبل 
واحتمال  ة،  ق�سّ انعزاله  اأ�سبح  بعدما  لكن  ذل��ك، 

مجّرد  هكذا،  المو�سوع  نرى  اأن  يمكن  اأ�سطورة. 
ت��ف�����س��ي��ر م��م��ك��ن ل��ه��ذا ال���ه���روب ال�����س��وري��ال��ي؛ اأن 
التي و�سلها، في  القّمة  يجل�س كاتٌب وحيداً على 
اأن يرى الجمهور  كوخ كبير مريح، ي�ستطيع منه 
المفتون به الممتّد على ال�سفح، اأن ي�سمع اأ�سداء 
ما ُيقال عنه، ويلتقط بين الحين والآخر اإحدى 
الأمر  في  المقّد�سة.  عزلته  لت�ساركه  المعجبات 
متعة، وا�ستقالة اأي�ساً. يمكن تخّيل �سالنجر ماّداً 
على  �س  يتل�سّ وهو  النوافذ،  اإح��دى  خلف  رجلَيه 
المغامرة  من  ا�ستقالة  اإنها  به.  الم�سحور  العالم 
القّمة، تحمل  في  )اأدبية(  اأّي مغامرة  لأن  اأي�ساً، 
الدافع  من  ج��زءاً  ه��ذا  يكون  ال�سقوط. قد  خطر 
الحديث  منا�سبة  ل��ك��ن  اأب�����داً(.  ي��ك��ون  ل  ق��د  )اأو 
اإلى  تو�سل  اأن  من  لها  بد  ل  �سالنجر،  عزلة  عن 
عن  الأق����ل(  على  التفكير  )اأو  الإج��اب��ة  م��ح��اول��ة 
»لماذا  نف�سه:  والخطير  المكرور  الأبدي  ال�سوؤال 
يكتب المرء«؟ عبثّيٌة اأحياناً، محاولت فهم دوافع 
اإن  يكتب  �سالنجر  كان  »لمن  ن�ساأل:  كاأن  الإب��داع، 
ُيعرفوا«،  كي  الكّتاب  »يكتب  ق��ارئ«؟  ثمة  يكن  لم 
ي���ت���ح���ّدث ه��ن��ا ع���ن ال��ك��ت��اب��ة  اآدم ك���ي���ر����س.  ي���ق���ول 
اأن تنطفئ  بعد  ذل��ك؟  م��اذا بعد  الإب��داع��ي��ة. لكن 
على  وي��ت��وّج��ب  ال�سحافية،  الح��ت��ف��الت  اأ���س��واء 
حفيف  و�سماع  المراآة،  اإل��ى  حينئذ  النظر  الكاتب 
التاريخ في �سكون عزلته. في لحظة ما، هو يدرك 
اأن الكتابة قدٌر، ويكت�سف اأن الطريق طويل. ي�سير 
ب��الأح��رى  متفّرجين،  روؤي���ة  اإل���ى  متعّط�ساً  عليه 
بوؤ�سه  على  الجميع  ي�سهَد  كي  وجودهم،  مت�سّوًل 
»الخ�سارات«  حجم  وي��روا  الوهمي،  اأو  الحقيقي 
اأي�����س��اً  م��ت�����س��ّوًل  اخ��ت��ي��اره.  ب�سبب  يتحّملها  ال��ت��ي 
م��وّق��ت.  ول��و  اع��ت��راف،  الت�سفيق  لأن  الت�سفيق، 
بياأ�س  ال��ح��ّب،  ع��ن  الكاتب  ي�بحث  الحقيقة،  ف��ي 
المجتمع  اأن  نف�سه  ق��رارة  في  يدرك  لأنه  اأحياناً، 
ي�ستطيع ال�ستغناء عنه ب�سهولة فهو ل ينتج ماًل 
ب��ل ج��م��اًل. ه��و ي���درك اأن���ه يحتاج اإل���ى الآخ��ري��ن، 

ا�ستثناء  لكنه  ا�ستثناء،  اإنه  كالآخرين.  لي�س  لكنه 
يريد  اأحياناً.  لل�سفقة  ومثير  دائماً،  مفهوم  غير 
والن�سيان.  الفراغ  ي�بتعله  ل  اأث��راً، حتى  يترك  اأن 
اأّي اأنه يبحث عن الخلود، وهذا هو الهدف. الحّب 
ع��ل��ى الأر������س وال��خ��ل��ود ب��ع��د ال���م���وت. ب��ي��ن �سهوة 
نتاأرجح.  الكاتب.  يتاأرجح  الخلود  الحب وقد�سّية 
بالخلود  والحلم  ال�سوء،  ف��ي  ال��ح��ّب  ع��ن  البحث 
من  يكتمل  اأن  يمكن  ل  الحّب  فعُل  الظلمة.  في 
اأن  دون الآخر )القارئ(، ونبوءة الخلود ل يمكن 
تن�سج اإّل في الوحدة. يبدو الأمر ماأزقاً حقيقياً، 
الباحثين عن  اأن  كاأنه فّخ مدّبر. كثيرون ين�سون 
مع  وي��ج��ّف��ون  م��وت��ه��م،  قبل  يحترقون  الأ����س���واء، 
الموّقتة،  والمو�سات  العابرة،  كالنيازك  الزمن، 
يمقت  الخالد  الحقيقي  الإب��داع  كثيرة.  والأمثلة 
اأي�ساً  كثيرة  والأمثلة  العزلة  في  ينمو  ال�سجيح، 
ال��ي��وم،  ك��ات��ب  ه���ذا وذاك يتنّقل  ب��ي��ن  ذل���ك.  ع��ل��ى 
تكون  قد  والكتابة،  وراأ�سمالي.  عالم مزدحم،  في 
لدخول  الأق��ّل عنفاً  الو�سائل  اإح��دى  النهاية،  في 
��ف، ف���ي م��ع��ظ��م الأح����ي����ان،  ال���ت���اري���خ ال�����ذي ي��ن�����سِ
»في  نقول:  المنعزلين.  الحقيقيين  المبدعين 
اأي�ساً،  بع�سهم  يظلم  ق��د  لأن��ه  الأح��ي��ان«،  معظم 

ولن يكون الجميع محظوظاً ك�سالنجر.
في  بولند  اإي��ف��ان  الإي��رل��ن��دي��ة  ال�����س��اع��رة  تت�ساءل 
م��ق��ال��ة ب��ع��ن��وان »ج�����زر م��ن��ف�����س��ل��ة: م���ف���ّك���رة« عن 
م�����س��ي��ر ال�����س��اع��ر غ��ي��ر الج���ت���م���اع���ي، ال��م��ن��ع��زل، 
الُمختَرق  اليوم  عالم  في  النطوائي،  الخجول، 
بالإنترنت و»في�س بوك« وال�سورة، حيث المهارات 
���س��روري��ة  ب��ال��ك��ت��اب��ة  المتعّلقة  غ��ي��ر  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الخالية  الكتابة  ���س��ارت  رّب��م��ا  وال��ظ��ه��ور.  للبقاء 
وبروتوكولت  والتوّقعات  ال�سغوطات  من  تماماً 
ال��ت��وا���س��ل ح��ل��م��اً غ��ي��ر واق���ع���ّي ف���ي ع��ال��م مفتوح 
مف�سوح دائماً، ورّبما على الكاتب التنّقل بين هذا 
وذاك، لكن التاريخ الأدبي يثبت مراراً وتكراراً اأنه 
لن يحفظ اإل اأ�سماء من يعرفون قد�سّية العزلة.

فادي �شعد

ج. د. �سالينجر،
بري�سة: عبد اهلل اأحمد.

ممكنة، واأنها اأعطت �سرعية داخل الأدب لن�سو�س من 
هذا القبيل غير قابلة للبّت فيها. والأهمية التاريخية 
لهذا ال�سلوك، في �سوء ما اآل اإليه ال�سعر الغربي في 
تقديره  ف��ي  المبالغة  ل��ي  تبدو  الأخ��ي��رة،  �سنة  المئة 

اأمراً �سعباً.

اأ�سحاب المذهب الرمزي 
التجاهات«  كل  وفي  »حرفياً  الن�س  ق��راءة  اإلحاح  اإن 
)ما يعني اأي�ساً: في اأي منها( اأ�سبح العالمة الممّيزة 
ل��ك��ن في  ال��م��ع��ا���س��َري��ن.  ل��ل��ن��ق��د،  ب��ع��ده  لل�سعر، وم���ن 
تختفي  المعنى،  غمو�س  مطلب  نف�س  وراء  الغالب، 

وتظهر حقائق مختلفة.
لقد كان ال�سعر الرمزي يت�سّمن في برنامجه اإلحاحاً 
مماثاًل. في بداية الأمر، كان علينا الترميز بدًل من 
مو�سوعاً،  ت�سّمي  »اأن  يقول:  مالرميه  كان  التعبير. 
اأرب��اع من لّذة الق�سيدة التي  اأن تحذف ثالثة  معناه 
تكون م�سنوعة من غبطة تتك�ّسف بالتدريج؛ الإيحاء، 
ب��اأن��ه  اأي�����س��اً: »اأع��ت��ق��د  اأو ق��ول��ه  ه��و ذا معنى ال��ح��ل��م«، 
التلميح«؛  غير  اآخ���ر  ���س��يء  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  ينبغي  ل 
م��غ��ت��اظ��اً: »علينا  م��ن ج��ان��ب��ه يهتف  ف��ران�����س  اأن���ات���ول 
اأن ن��وح��ي ف��ق��ط! ه��ن��ا ف��ي العمق  اأب�����داً، ب��ل  األ ن��ع��ّب��ر 
ذلك،  اإلى  بالإ�سافة  كّلها«.  الجديدة  ال�سعرية  تكمن 
مو�سوعاً  لها  تتخذ  اأن  ينبغي  ل  الرمزية  فالعملية 
اأعلى  الرمز  ُع��دَّ  بال�سبط  النقطة  ه��ذه  عند  معّيناً: 
الذي  ميترلينك  مثل  �سخ�س  الأليغوريا.  من  منزلة 
ي�ستعيد لح�سابه الخا�س التق�سيم الرومن�سي ال�سائع، 
راأي��ن��ا  ول��ق��د  ال��رم��زي.  لالتجاه  الأع��ل��ى  المثل  د  ج�سَّ
�سابقاً كم اأن »الإ�سارات« المحّر�سة على التاأويل لديه 
اأو  اإج��اب��ات  كانت غ��زي��رة وم��ل��ّح��ة: ت��ك��رارات ف��ي ثنايا 
بين م�ساهد، ل جدوى �سردية لأحاديث اأو متواليات، 
معطاة  فيها  مبالغ  اأهمية  انقطاع؛  يوجد  وبالتالي 
تكون  ك��ي  اأن��ه��ا  نعتقد  التي   - لها  معنى  ل  لتفا�سيل 
اأن يكون لها، قطعاً، معنى غائب.  بّد من  مْقنعة فال 
اأب���داً.  تحديده  يتم  ل��م  المعنى  ه��ذا  بال�سبط،  لكن، 
مثاًل، بلليا�س ومليزاند، على �ساطئ البحر، يتبادلن 

هذه الأحاديث:
»مليزاند: �سيء ما يخرج من الميناء...  

بلليا�س: يجب اأن تكون �سفينة كبيرة...)(
مليزاند: ال�سفينة تكون في ال�سوء...في هذه اللحظة 

قد تكون ابتعدت كثيراً...
بلليا�س: اإنها تبتعد فاتحة اأ�سرعتها...)( 

نراها  ل  ال��ل��ي��ل��ة؟...اإن��ن��ا  ه��ذه  تبحر  ل��م��اذا  مليزاند: 
تقريباً... من المحتمل اأنها �ستغرق

بلليا�س: الليل يحّل �سريعاً...)(
بلليا�س: ل نرى �سيئاً فوق �سطح البحر...

مليزاند: اأرى اأ�سواء اأخرى«.
ه���ذا ال��ت��ب��ادل ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ح���ول ال�����س��ف��ي��ن��ة، ال��ب��ح��ر، 
ل��ك��ن لهذا  ���س��ردي��ة،  ���س��رورة  اأي  ل��ه  لي�س  والأ����س���واء 
تف�سير  بوجود  يعتقد  الم�ساهد  ف��اإن  ب��ال��ذات،  ال�سبب 
»رمزي« اآخر له. وببلوغه هذه النقطة، ما لم ي�ستند 
من  يتلّقى  ل  ف��اإن��ه  �سلفاً،  معّينة  خارجية  رم��وز  اإل��ى 
لم  اإذا  نت�ساءل  اأن  ويمكننا  م��ح��ّدد.  تعيين  اأي  العمل 
يكن النجاح الكبير لهذه الم�سرحيات في تلك الحقبة 
بهذه  مرتبَطين  اليوم،  اأي�ساً  لها  المده�س  والن�سيان 
اإن��ه��ا  ال��رم��زي��ة:  للكتابة  ال��م��م��ي��زة  نف�سها  الخا�سية 
عليه  ال��ذي  ال�سامع،   - ال��ق��ارئ  بين  ت��واط��وؤاً  تقت�سي 
في كل لحظة تعوي�س المعاني الغائبة، والإفادة من 
اأن تكون في حالة  اإل��ى  ي��وؤدي بالكلمات  ال��ذي  الو�سع 
اأخ��رى ل  لل�سدى، ما يجعل قارئاً من حقبة  ترجيع 
على  ق��ادر  غير  نف�سها،  ال�سعورية  ال��وح��دة  في  ي�سبح 
القيام به. والن�س الذي ل �سدى له، ل ي�ستطيع تلقٍّ 
لدى  كما  ميترلينك  فلدى  منتجاً.  يجعله  اأن  مثيٌر 
رامبو يوجد التبا�س في المعنى؛ بيد اأن الفرق بينهما 
�سا�سع: فاأحدهما ُيحدث ثورة في اللغة، بينما يطلب 

الآخر من قّرائه اأن يحلموا حول جمل ل معنى لها.

كافكا
اأيامنا نموذجاً متمّيزاً  غدت ق�س�س فرانز كافكا، في 
اآخر عن غمو�س المعنى. نعلم باأن غرابة ن�سو�سه قد 
»رموز  بمثابة  اعتبارها   اإل��ى  الأوائ��ل  مف�ّسريه  دفعت 
��ع��ة« ع��ن ���س��يء اآخ���ر - ل��ك��ن الإج��م��اع  ه��ي ب��ال��ك��اد م��ق��نَّ
على وج��ه الدقة، ح��ول طبيعة ه��ذا ال�سيء الآخ��ر لم 
اأم  ب��الأ���س��ا���س؟  دينية  اإ�سكالية  ه��ي  فهل  اأب����داً.  ينعقد 
المادية  عليه  عالم طغت  لماآ�سي  ا�ستباقية  نظرة  هي 
�سراعات  ذل��ك،  عن  ف�ساًل  ه��ي،  اأم  والبيروقراطية؟ 
كافكا ذاته، في عالقاته مع اأبيه، ومحنه مع الزواج؟ 
ولقد   ، ���س��كٍّ مثار  تجعلها  ذات��ه��ا  التف�سيرات  كثرة  اإن 
ب��اأن  ي��وؤّك��دون  المف�ّسرين  م��ن  ثانية  م��وج��ة  اإل���ى  اأدت 
قبولها  في  بال�سبط  تكمن  الكافكوي  الن�س  خا�سية 
لتعّددية التاأويالت دون ترجيح لأي منها. هكذا كتب 

:W.Emrich
»ك���ل اإم��ك��ان��ات ال��ت��اأوي��ل ت��ب��ق��ى م��ف��ت��وح��ة؛ ك��ل اإم��ك��ان 
لأح��ده��ا  ترجيح  دون  الحقيقة،  م��ن  وج��ه��اً  يت�سّمن 
ب�سكل مطلق )...( ميزة عمل كافكا تكمن، بال�سبط، 
في اأن اأي معنى ممكن التحديد ب�سكل يقيني ل يمكن 
والخطابات  والأح��داث،  المظاهر،  »وراء«  اإق��راره من 

التي تزدحم به...«.
م��ع اف��ت��را���س اأن ع��م��ل ك��اف��ك��ا ه��و ب��ال��ف��ع��ل ع��ل��ى ه��ذا 
من  المفعول  ه��ذا  كافكا  ينتج  الو�سائل  ب��اأي  النحو، 
ال��رم��زي��ة المتمّنعة ع��ن ال��ب��ت؟ اق��ت��رح م���ارث روب��رت 
التف�سير الآتي: اإن الأحداث نف�سها، المقّدمة في هذه 
الق�س�س، لي�ست اأبداً �سوى ذرائع للتاأويل - وللتاأويل 
ال��م�����س��ت��ح��ي��ل؛ ال���رم���زي ه���و ف���ي الآن ن��ف�����س��ه ال��م��ب��داأ 

الموؤ�ّس�س والمو�سوع الأ�سا�سي للن�س.
مخطط  نف�سه  بالو�سوح  تت�سّمن  كافكا  ق�س�س  »كل 
ال��ذي  ال�����س��يء  لمعرفة  للبطل  اليائ�س  ال�����س��راع  ه��ذا 
)وبالنتيجة(  )كافكا(  ال��رم��وز  حقيقة  م��ن  �سينجيه 
مف�ّسريه  و�سعية  ف��ي  بال�سبط  ي��وج��د  كافكا  فبطل 
نف�سها )...( هو اأي�ساً له م�سكلة مع الرموز، هو اأي�ساً 
يعتقد  معنى  مت�سّرعاً،  ويعطيها،  تلقائياً،  بها  ي�سّلم 
باأنه ي�ستطيع اأن ينّظم حوله حياته، لكنه لهذا ال�سبب 

بالذات يجد نف�سه دائما منخدعاً...)على الورقة(«.
جوزيف ك. يحاول بال جدوى اأن يعرف لماذا تطارده 
��اح ي��ن��خ��رط ف��ي ب��ح��ث ي��ائ�����س عن  ال��ع��دال��ة، ك. ال��م�����سَّ
الإ�سالحية  الم�ستوطنة  في  والمدان  الق�سر،  هوية 
ال�سادر  الحكم  فحوى  ف��ّك  م��ن  يتمّكن  ل  ال�سجنية 
في  فيها  يتغلغل  اإذ  ال��ت��ي  اللحظة  ف��ي  اإل  ح��ّق��ه  ف��ي 
ج�سده عميقاً، يقتله. هناك اإذاً، نوع من المقابلة غير 
بين  م��ا  للتاأويل،  ج��داً  والمحّيرة  لالختزال  القابلة 
و�سوح الجهاز الأليغوري الم�ستخدم من طرف كافكا، 
المطلب  ب��ي��ن  م��ا  ال��ت��ي يطلقها،  ال��ر���س��ال��ة  وغ��م��و���س 
��ي ب��َت��ْك��ن��ي��ة )م���ن ال��ك��ن��اي��ة( ال��ك��ل وال���س��ت��ح��ال��ة  ال��ن�����سّ
اإل��ى  م��ت��ح��ّوًل  الأول   - المعنى  على  للعثور  ال�سردية 

ر�سالة للثاني.
»الغمو�س«  اأ�سكال  بكل  قطعاً  تحيط  ل  النماذج  هذه 
الغمو�س  الذي يتخذه  وبالتنّوع  المعا�سر،  الأدب  في 
الوجود  جهة،  من  بالأمثلة،  تبّين  لكنها  المعنى.  في 
الدقة في كلمات  �سئنا، عدم  اإذا  )اأو  التنّوع  ذاته لهذا 
اإل��خ(،  المعاني«...  »متعّدد  »ملتب�س«  »غام�س«  مثل 
ومن جهة اأخرى، �سرورة وجود حيثيات خا�سة جداً، 
للبّت  القابلة  »غير  الن�سو�س  بين  التمييز  اأج��ل  من 
ويفتح  لخ��ت��الف  ي��وؤ���ّس�����س  تمييز  غ��ي��ره��ا.  م��ن  فيها« 
في  �سجننا  ع��ن  ع��و���س��اً  وا���س��ح،  تحليل  ن��ح��و  ال�سبل 

الرمزي العقيم لما ل يمكن و�سفه. 
�سلفاً،  م�ستعملة  ج��م��ل��ة،  ف��ي  ك��ل��م��ة،  ت��ك��رار    Diaphore  )*(

واإعطاوؤها معنى جديداً.
من  متوالية  نهاية  ف��ي  اأك��ث��ر  اأو  كلمة  ت��ك��رار   Epiphore  )**(

الجمل، اأو بيت اأو مقطع �سعري بهدف التاأكيد اأو التناظر.

األ��م��ح  اأن  م��ن��ت��ظ��راً 
���س��ي��ئ��اً م��ن ج�����س��دِك 

العاري
كنت اأراقب نافذِتك

طوال الليل 
طوال النهار 

ب��ي��ن��م��ا ال���رف���اق ي���ج���ّدون في 
الدرا�سة

ويحوزون على �سهادات
ي���ع���ّل���ق���ون���ه���ا ع����ل����ى ج�������دران 

منازلهم
في براويز من ذهب  

 
من  �سيئاً  األ��م��ح  اأن  منتظراً 

ج�سدك العاري
كنت اأراقب نافذتك

هذا لم يمنعني من اأن اأمار�س 
حياتي

 اأن األتحق بوظائف عّدة 
واأن اأُطرد منها �سّر طردة

 
من  �سيئاً  األ��م��ح  اأن  منتظراً 

ج�سدِك العاري
كنت اأراقب نافذتك

تُّ ���س��الة  ل اأذك�������ر اأن������ي ف�������وَّ
واحدة في يوم

من ال�سلوات الخم�س
لكنني ل اأعرف م�سيرها

في  م��ه��ج��ور  رك����ن  اأي  وف����ي 
ال�سماء 

انتهى بها المطاف
   

من  �سيئاً  األ��م��ح  اأن  منتظراً 
ج�سدِك العاري

كنت اأراقب نافذتك 
عندما ابتلعت المدينُة  بيتي 

ال�سغير
والذي حّتى وقت قريب 

كنت اأظّنه ما زال يقف وحيداً 
و�سط الحقول

 
من  �سيئاً  األ��م��ح  اأن  منتظراً 

ج�سدك العاري
كنت اأراقب نافذتك
فاإذا بالعائلة تكب��ر

فاأ�سير عّماً واأ�سير خاًل 
لأطفال ل اأعرف مالمحهم

ُي��م�����س��ون معظم  اأن���ه���م  رغ���م 
اأوقاتهم فوق ظهري

من  �سيئاً  األ��م��ح  اأن  منتظراً 
ج�سدِك العاري

كنت اأراقب نافذتك
�����س ف��وق  ب��رف��ق��ة ط���ائ���ر ع�����سَّ

راأ�سي
ك�����������ان ق��������د ع�������ر��������س ع����ل����يَّ  

الم�ساعدة
في حال غلبني النعا�س

 
من  �سيئاً  األ��م��ح  اأن  منتظراً 

ج�سدِك العاري
كنت اأراقب نافذتك

بينما الأهل يفّت�سون عّني في 
لوعة

وبالطبع لم يعثروا علّي 
يختفي  ك��ل��ب��اً  ل��م��ح��وا  لكنهم 

و�سط غابة من لهاث
ف��ت��رك��وا ل���ه ال��ط��ع��ام وال��م��اء 

وم�سوا 
 

من  �سيئاً  األ��م��ح  اأن  منتظراً 
ج�سدك العاري

كنت اأراقب نافذِتك
ع��ن��دم��ا اخ���ت���رع���ُت ت��ق��وي��م��ي 

الخا�س
كي ل تذهب حياتي �سدًى
مالأُت الحائط  بخرب�سات

ب�����ع�����دد الأع��������ي��������اد والأّي�������������ام 
العظيمة

 
من  �سيئاً  األ��م��ح  اأن  منتظراً 

ج�سدك العاري
كنت اأراقب نافذتك

ع���ن���دم���ا ج���������اوؤوا ب���اأح���ف���ادي 
فاأجل�ستهم على ركب�ت�يَّ

واألقمتهم الن�سائح
كما يفعل اأي جّد محّب

اأف�����س��دت ك��ل �سيء  اأن��ن��ي  غير 
ٍف بابت�سامة ُمخرِّ

عندما اأخبرتهم بب�ساطة
بتلك  اأوؤم���ن  ل  اأن��ن��ي حقيقة 

الن�سائح
 

من  �سيئاً  األ��م��ح  اأن  منتظراً 
ج�سدك العاري

كنت اأراقب نافذتك
ع��ن��دم��ا ان��ت��ه��ت ح��ي��ات��ي على 

هذا النحو
و�سعدت اإلى ال�سماء 

هناك ا�ستقبلتني المالئكة
م���ب���دي���ًة اإع���ج���اب���ه���ا ب��ت��اري��خ 

حياتي 
م���ب���دي���ًة اإع��ج��اب��ه��ا ب��اإي��م��ان��ي 

العميق.

خالد ال�شنديوني
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اأ�شرف الخريبي

ني  نتلّم�س عبر باكورة ال�ساعر الأردني مهّند ال�سبتي »�سمِّ
اإزاحة  على  ق��ادرة  �سعرية  الغاوون( طاقًة  )دار  �سئت«  ما 
على  عنا�سره  تعمل  دلل��ي  عمق  اإل��ى  التعبير  م�ستويات 
حّية  �سور  بر�سم  ُمهتّمة  الجوانب،  مكتمل  �سعري  م�سهد  ت�سكيل 
وناب�سة للذات التي تبقى في مواجهة م�ستمّرة مع الفعل الإن�ساني. 
متتالية  م��وج��ات  ال�سعرية  ت�سنع  ت��ح��دي��داً،  الم�ستوى  ه��ذا  وع��ن��د 
هامات  منه  تخلق  دوم��اً  بالعنوان؛  مرتبطة  ال�سعوري،  الدفق  من 
عتبة  منذ  الن�س  فيظّل  ال�سعري،  ت�سكيلها  عبر  م�سيئة  وم�ساحات 
الدللية، مقّدماً �سورة  الأعماق  الوقت لهذه  العنوان ك�ّسافاً طوال 

�سعرية بلغة ُمتحّررة رغم اإيقاعها و�سوتها ال�ساخب.
هذه الن�سو�س ال�سعرية ترف�س القيود المر�سودة لل�سيطرة عليها، 
ن�سو�َس  فتفرز  النمطية  ه��ذه  ترف�س  الدائمة  ثورتها  في  وكاأنها 
»لو«، »ال�سابق«، »هيولى«، »يخت�سمان«، »خليقة«، للثورة على نمطية 
ال�سعر والثورة على نمطية الحياة، غير اأنها رغم ذلك تعتمل بم�ساعر 
جّيا�سة تفي�س بعذوبة ال�سعري وتتغذى على تحميل ال�سورة بطاقة 

فاعلة في الن�س:
»وفي حجرة النار

كنُت ا�سطفيُت
لنف�سي خليال

لئال اأم�ّس
اأراه واأبدي

واأُفرغ في كاأ�سه
ما فزعت،

ي�سربف�����ي�����������س�����رب، 
من القهر«.ح����ّت����ى اأج������ّف 
ت�������وح�������ي ب������األ������ق ال����ن���������س����و�����س 

الأث��������������������ر، ك���م���ا ����س���ع���ري ب��ع��ي��د 
ال���ل���ح���ظ���ات  ال�������������س������ع������ري������ة اأن 
ح����������ال����������ة م����ن ف����ي����ه����ا ت�������س���ّك���ل 

الت�سّوف  ال�������������س������ع������ري، ح��الت 
ب��ل��غ��ة ح�����ّس��ي��ة ف����ي ح���ي���ن ت�����س��ي��ر 

ال��ذات  ال����م����ت����رق����ب اإل��ى موقف 
الممكنة:  »ه���������ل ك���ن���ت للحظات 

وظّلياأول من راأى عدمي 
يبحثان عن الهوية

في رفات الملحمة«.
���ل���ت ال��ل��غ��ة  ���كِّ ب��ا���س��ت��م��رار ال��ح��دث ل���ق���د ����سُ

دللية بما توحي من تحّرر وحركية دائمة ال�سعري، واأعطت اأبعاداً 
من  باللغة  للخروج  المحاولت  من  المزيد  مانحًة  الن�سو�س،  في 
الن�سباط  من  مزيجاً  تحمل  �سعرية  تحّولت  اإلى  الثابت  منطقها 
اللغوي والحتفال بالمغايرة الم�ستمّرة للمتوّقع من خالل ال�سيغة 
بنائه  في  عليها  يرتكز  التي  النواة  ال�ساعر  منها  جعل  اإذ  ال�سعرية، 
ال�سعري  عبر ق�سائد الديوان كّلها، وبما يحيل من اأبعادها الرمزية 
غلب  الذي  الفني،  البناء  اأحادية  تك�سر  التي  الدللية،  والإيحاءات 
ج�سد  على  »�سيفاً  الأحيان:  من  كثير  في  المو�سيقي  الإيقاع  عليه 
حرف«،  من  نافرة  »نقو�س  العابرين«،  لوحة  من  »م�ساهد  المكان«، 

»�سّمني ما �سئت«.
للفنية  تخ�سع  ول  اأ�سكالها،  تتنوع  الديوان  لهذا  ال�سعرية  الجملة 
البالغي  والت�سكيل  الخيالي  التدفق  اإلى  تطمح  هي  بل  التقليدية، 
والرمزي، عالوة عن توظيف المكّون ال�سردي والحوار في الجملة 
ال�����س��ع��ري��ة، وت�����س��ّك��ل الأب���ع���اد ال��رم��زي��ة  ع��ل��ى ال��م�����س��ت��وي��ات ال�سوتية 

واللفظية والتركيبية.
وع��م��وم��اً ت��ت�����س��م ال���روؤي���ا ال�����س��ع��ري��ة ف���ي ه���ذا ال���دي���وان ب��ج��م��ل��ة من 
تفعيل  عبر  ح�سورها  في  المتفاوتة  والدللية  الفنية  الخ�سائ�س 
تعّدد  اإلى جانب  الوجود،  ب�سكل مكّثف، متداخاًل مع  ال��ذات  عن�سر 

اأنواع ال�سور البالغية والرمزية واأ�سكالها عبر الديوان.

بلغة ذك��ّي��ة ن��ق��ّي��ة خ��ال��ي��ة م��ن ال��ت��ك��ّل��ف وال��ح��ذل��ق��ة ال��ل��غ��وي��ة يكتب 
ع�سر  متاأّخرة  »ذاك��رة  ال�سعرية  باكورته  ال�ساب  ال�سعودي  ال�ساعر 
زمَنين  يحمل  اإذ  ما  نوعاً  اإ�سكالي  عنوان  ال��غ��اوون(.  )دار  ث���واٍن« 
ووظيفَتين دلليَتين: ما�ٍس تعّبر عنه كلمة »ذاكرة«، وحا�سر تعّبر عنه كلمة 
»متاأّخرة«. لكن ثّمة التفاف ذكي لجعل الذاكرة موؤ�ّسراً لغوياً �سالحاً للواقع 
بين ما هو كائن وما يكون، بين ما حدث وما يحدث، وهكذا ا�ستطاع ال�ساعر 
اأفتح فمي بزوايا قائمة حركات  الما�سي بالحا�سر: »)...(  الزمن  اأن يربط 

بطيئة في م�سغ الجملة )...( �سوتي في حنجرة رجل اإفريقي«.
ال�سورة  في  الكامن  بالمعنى  ليحّلق  التخّيل  لعبة  ديوانه  في  العثمان  يلعب 
ال�سعرية التي يرّكبها لفظاً على لفظ مبتعداً عن م�ساعية ال�سور المتكّررة 
وبين  بينه  ال�سبه  بمقاربة  ا�ستثنائية  �سوراً  يرّكب  خا�سة.  �سورة  ليقتن�س 

ونختلف م��ا ه��و م�����اّدي: »ال�����س��ّي��ارة واأن����ا نت�سابه  ال��ح��ن��ج��رة  ف��ي 
ينزاح في طرح موا�سيع ف����ي ال�����دخ�����ان«. 
على ق�������س���ائ���ده ع��ن  م��ع��ت��م��داً  المنطق 

ت���ع���ّد اأح������د ارت����ك����ازات ال��م��ف��ارق��ة ال��ت��ي 
وت�����ت�����م�����ا������س�����ى رّب�����م�����ا ق�����س��ي��دة ال��ن��ث��ر، 
ق�����س��د  دون  ال�����س��اع��ر م���ع م��ق��ول��ة م�����ن 

بالعقل اب����ن ع���رب���ي: »م��ن   القلب  ف�ّسر 
بالحقائق«. ف������ال م����ع����رف����ة ل���ه 

من  اأ���س��اه��د  نملة »)...(  الرابع  ال��دور 
على  تحمل  ظ���ه���ره���ا ط���ع���ام���اً �سغيرة 

اإل�����ى  اأذه����������ب  �����س����وب����ر م����ارك����ت )...( 
ف�����ق�����ط/ اأذه��������ب ف���اأخ���رج ب��م��زي��ل ع��رق 

ب��������ع��������رق ك���������اٍف م������ّرة اأخ�������رى ف���اأخ���رج 
ال�����م�����وا������س�����ي�����ع ل������ل������ث������ب������ات«. ت�����ت�����ع�����ّدد 

ال�ساعر  يطرحها  اإّل ال��ت��ي  ديوانه،  في 
واق������ع الأن���ث���ى اأن م�ساألة الأنوثة وطرح 

مجتمع  ف���ي  ���س��ارم يكبت ك��ل م��ا ه��و اأن��ث��وي يعتبر وق�����س��اي��اه��ا 
من اأهم ما خرجت به مجموعة العثمان هذه، فهو ل ينحاز اإلى الأنوثة من 
ذلك  اأبعد من  اإل��ى  يذهب  اإن��ه  بل  وح�سب،  بجانبها  والوقوف  ن�سرتها  واق��ع 
اأنثى ل  اأن يكون  حيث ي�سّرح وب�سكل جريء وغير م�سبوق على تمنياته في 
اأبي/  الذي خرج من ق�سيب  الحيوان/  اأكون ذلك  اأن  اأتمّنى/  »اأحياناً  ذكراً: 
اإلى الفراغ )...( كنت اأنثى جميلة جال�سة على �سرفات فمه )...( ولكن بفعل 

الفياغرا واأمنيته المتكّررة/ اأ�سبحت ذكراً«.
الجراأة تكمن هنا بالت�سريح دون الخوف من النظرة ال�ستنكارية التي ينظر 
اإلى مثل هذه الأمنيات. »حينما كنت حيواناً« ن�س يمّد ل�سانه  بها المجتمع 
لكل الأفكار الذكورية المتعّنتة التي تلغي كل ما ت�سترك به مع الأنثى خوفاً 
الق�سايا  اإلى  الحّد، بل تطّرق  العثمان عند هذا  بها! ولم يكتِف  الت�سّبه  من 
التي تعاني منها الأنثى في مجتمعه المنغلق من خالل ف�سل »بنت وحيدة 
من �سّدة وحدتها اأنجبت بنتاً وحيدة«: »في ال�سباح/ على حذاء اأبي�س وعت 
الم�ساء/  وفي  بال�سدفة/  ومفاتنه  نف�سه  اكت�سف  الج�سد  مبكراً/  الدم  على 
ن�سب لجهل الج�سد بتفا�سيله وحّقه في النت�ساب )...( البنت الوحيدة؛ ل 
تجروؤ اإّل على اأن تحب �سديقتها«. كما يت�سم اأ�سلوب ال�ساعر عبداهلل العثمان 
بالنمو الت�ساعدي بانتقاله اإلى التفا�سيل الداخلية للبنية المعنوية للن�ّس، 
فتوؤدي  المق�سودة  المعنوية  البنية  تكتمل  ال�سغيرة  التفا�سيل  يكتب  فحين 
لأكتب  الجينز  »األ��ب�����س  وج��ه:  اأك��م��ل  على  دوره���ا  ال�سعرية  و���س��وره  تراكيبه 
العلو  المدينة من  اأراق��ب  والتاأويل/  المعنى  �سّد  الفرح  نظيفة عن  ق�سيدة 
 You Tube ...لأتاأكد من نظافة اأ�سناني/ لأكون كيلو بايت اأحمر اأحمر اأحمر

)...( افتح«.  
مرجعياتها  اإح���دى  م��ن  حداثية  �سعرية  روؤي���ة  ث���وان«  ع�سر  م��ت��اأخ��رة  »ذاك���رة 
تخُل  لم  لذلك  ج��ّداً،  �سريع  بتواتر  يمّر  ال��ذي  وواقعها  الإلكترونية  الثقافة 
المجموعة من تعابير YouTube  و Google وتحميل كيلو بايت...  واإن جاء 
هذا الكتاب ب�سكله وم�سمونه الحداثي بامتياز فذلك نتيجة طبيعية ل�ساعر 

�ساب موهوب لم يتجاوز الأربع والع�سرين من عمره.

تهاني فجر

يا�شين رفاعية

»ل ت�ستِه امراأة جارك« الرواية الأولى للروائي ال�سعودي ال�ساب 
ال��ف��و���س��وي،  �سعيد،  ب��ن  ع��ل��ي  الحفيد  بطلها  ال���م���رزوق،  محمد 
�سهادُتها  توّفر  لم  التي  الثانوية  درا�سته  ب�سعوبة  اأنهى  وال��ذي 
في  المادة  لهذه  معّلماً  يكون  اأن  وبالتالي  التاريخ،  يدر�س  اأن  فر�سة  �سوى 

المدار�س.
تتطابقان  ل  واأحالمه  علي  اأفكار  مبا�سرة،  اجتماعية  عالقات  جاّفة،  حياة 
مع الواقع، وبفقده جّده الذي يحمل ال�سم نف�سه، ي�سعر باأنه فقد الجدار 
الذي ي�ستند اإليه. والجد التقليدي القديم رغيُف الخبز بالن�سبة اإليه ي�سبه 

الم�سجد،  اإل��ى  وال��ذه��اب  وال�����س��اي  الخبز  وك��ل حياته  ال��م��راأة. 
من  خالية  جابر،  بن  علي  الحاج  الجد  حياة  »كانت 
اإل من �سّلة خ�سراء تحمل الخبز وغترة  الإ�سافات، 

بي�ساء يلّفها على راأ�سه حين يخرج من المنزل وع�سا 
�سبابها،  ف��ي  زوج��ت��ه  ح��اك��ت��ه��ا  وح�����س��ي��رة  عليها  ي��ت��ك��ئ 

وف��ات��ه،  بعد  ذ  �سُتنفَّ بال�سيخ،  م�ستعيناً  كتبها  وو�سية 
ولم  لياًل،  توفي  اإذا  قبره  على  فانو�ٌس  ُي�سعَل  اأن  اأو�سى 

ذ اأبناوؤه هذه الو�سية، ُدفن نهاراً«. ينفِّ
التاريخ،  لمادة  اأ�ستاذاً  واأ�سبح  الجامعة  تخّرج من  بعدما 
عن  الكثير  رفاقه  من  �سمع  فقد  �سوريا،  اإل��ى  علي  �سافر 

ج��م��ال ه���ذا ال��ب��ل��د وان��ف��ت��اح��ه. وه��ن��اك ت��ع��ّرف اإل���ى طالبة 
جامعية ا�سمها ريم، �سعر باأنها بما تملك من �سخ�سية قوية 

وثقافة عالية هي المراأة الحلم.
يتذّكر  الجميل،  الجتماعي  النفتاح  ه��ذا  ي��رى  ه��و  وبينما 

النغالق في بلده في�سف ب�سخرية لذعة: »لم يكن ثمة ن�ساء 
ل اإلى هذه النتيجة، �سعر اأن ال�سواد  يم�سين في الطريق، تو�سّ

ال�سواد جريئاً  ينزوي، �سار  الآن ل  يمّر رجل،  ينزوي حين  باللحم  المليء 
يم�سي في منت�سف الطريق، لكنه ظّل اأ�سوَد لم يتغّير.حين اأطّل براأ�سه من 
نافذة الحافلة في �سوريا، لم يَر �سواداً يم�سي، راأى امراأة تم�سي، ت�سع على 
ابت�سم  راأ�سها،  على  غطاء  ت�سع  ل  لم��راأة  ُذه��ل  وجهها،  راأى  غطاء،  راأ�سها 
للهواء الذي يلعب ب�سعرها، كان يظّن قبل �سفره اأن الن�ساء غير المحّجبات 
منحّلة  الأخ���رى  المجتمعات  اأن  الآن  �سّدق  فقط،  التلفزيون  في  يظهرن 
ت�ساءل  الطريق،  في  بالرجال  يختلطن  عاريات  كا�سيات  ن�ساوؤها  اأخالقياً. 
علي: لماذا ل يقال اإن الن�ساء عندنا �سواٌد يم�سي، بل يقال: ن�ساوؤنا جواهر 
المراأة  الرجال.  هم  الب�سرية  الذئاب  الب�سرية،  الذئاب  اأعين  عن  م�سونات 

ي�سبح  ال��رج��ل  ي��ت��زّوج  وح��ي��ن  خ��روف��اً،  ولي�س  ذئ��ب  وال��رج��ل  نعجة،  عندنا 
خروفاً، وتكون هي امراأة في المنزل ولي�ست نعجة، تخلع ال�سواد لتكون هي، 

تكون امراأة اأمام خروف«.
يبدو علي في كل ت�سّرفاته اأ�سيَر والَديه؛ فاقداً الإرادة في تقرير م�سيره، 
اأ�سبح  هذه  اإجازته  في  لكنه  �سيء.  في  ُيعار�سهما  ل  باإ�ساراتهما،  يتحّرك 
رجاًل اآخر، اأو هكذا �سيظن القارئ، خ�سو�ساً بعدما اأحب. فالأول مّرة ي�سعر 
بمعنى اأن يتعّرف رجل اإلى امراأة، ويجل�س معها في المقهى، وي�سربان ال�ساي 
الآخ���ر.  ف��ي ح��ب  ك��ل منهما  يقع  ث��م  وي��ت��ح��ادث��ان،  والع�سير 
قّدمها  حين  بها  التقيا  التي  الأول���ى  ال��م��ّرة  الكاتب  ي�سف 
ريم  �سحبت  وعقله،  قلبه  نه�س  »نه�س مرتبكاً،  �سامر:  له 
قالت: كيف  لها: مرحباً.  قال  منه،  وجل�ست قريباً  كر�سياً 
اأراد  الحمد هلل.  لها:  قال  �سكراً؟  لها:  يقول  الحال؟ هل 
اأن يقول: ن�سكر اهلل، لكنه قال: الحمد هلل. ثم حين تاأّكد 
من طراوة ل�سانه قال: ت�سّرفنا. قالت: ماذا تفعل؟ قال 

لقلبه: لماذا الآن؟«.
لأول  يجل�س  وهو  علي  ارتباك  عن  يعّبر  الم�سهد  هذا 
وهكذا،  ب��ه.  وتهتم  وت�ساأله  تحادثه  ام���راأة  اأم���ام  م��ّرة 
بريم  يلتقي  علي  ب��ات  الق�سيرة،  الإج��ازة  تلك  ط��وال 
في  يناق�سها  وبات  ارتباكه  تخّل�س من  وقد  منفرداً، 

اأمور الحياة، اإلى اأن اعترف لها بحّبه.
ام��راأة  من  ابنهم  ي��ت��زّوج  اأن  الأه��ل  رف�س  وبالطبع 
اأطّلت  اأبو علي من ال�سجاعة التي  غريبة: »ابت�سم 
المباركة  ال�ساعة  ابنه، قال له: هذه  عليه من فم 
لماذا ل ت�ساركنا اأفكارك؟ من هي؟ انكم�س علي على قلبه، خاف على 
حّبه من اأن ُي�سلَب منه، ي�سعر اأن اأباه ي�سمت به، ماذا يعرف اأبوه عن الحب، 
و�سهوة فوق  المطبخ،  في  وفرناً  المنزل،  المراأة مكن�سة في  الذي يرى  هو 

ال�سرير؟«.
»بنات بلدك اأولى بك من الغريبات«، هذا جوابهم، وهذا ما ح�سل، ومن دون 
مقاومة ر�سخ علي وتزّوج امراأة ل يعرفها... ليخرج القارئ باأ�سى حقيقي، 

وكاأن العالم كّله �سّد الحب.
ج��داً،  محافظ  مجتمع  في  التقاليد  �سيطرة  لنا  ُتظهر  التي  ال��رواي��ة  ه��ذه 
تر�سم  اأن��ه��ا  كما  العربية،  ال��ب��ل��دان  بين  الجتماعية  ال��ف��وارق  اأي�����س��اً  ُتظهر 

�سخ�سية غنّية بتناق�ساتها، مع مهارة كبيرة في الو�سف وال�سرد.

وعنوانَك  با�سمَك  ورق��ًة  »ات��رك  بعد 
ال�ساعرة  ه��ي  ه��ا  ل«،  المف�سّ ول��ون��ك 
ُت�����س��در  ال��ح�����س��ي��ن  رول  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
الغبار  ليكن�سوا  فقط  »اأتحّرك  الثاني  ديوانها 

تحتي« )دار الغاوون(. 
»لو اأنِك فقط

ل تفرحين قبل الأوان،
وتدركين اأن ما يدور في راأ�سِك

لي�س �سوى خرافة.
لو اأنِك تقتنعين اأن فينو�س
اختار برجاً اآخَر غير الدلو

واأن ما قالته اأّمك لي�س
حقيقة بال�سرورة.

لو اأنِك فقط تتعلَمين«.
يومية  تفا�سيل  ت�سّكله  الح�سين  رول  ن�����س 
لذيذة وممتعة، ن�س �سديد التكثيف يقول كل 
المعطيات  ه��ذه  خ��الل  وم��ن  نب�سة،  ف��ي  ���س��يء 
الديوان  العالم. ق�سائد  ال�ساعرة مع  تت�سافح 
حكايا  ت��ث��رث��ر  ب��ه��ادئ��ة،  ول��ي�����س��ت  ه���ادئ���ة،  ال�57 
ُيلقين  ومهجورات  وطموحات  تعي�سات  ن�سوة 
للمخاطر،  ح�ساب  دون  ال��ح��ب  ف��ي  باأنف�سهن 
ورب���م���ا ه���ن ���س��اع��ي��ات ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى بع�س 

الأمنيات الملونة:
»حبل الغ�سيل

يت�سع لف�ساتيني
و�سالتي

وثيابي الداخلية الملّونة
يت�سع لعطري

ولالأغاني
والأوهام

حبل الغ�سيل
يت�سع لأحالمي المعّلقة

بين ج�سدي الثقيل
وغرفتي«.

اأ�سدقائي  يحّبني  ك��ي  »اأك��ت��ب  م��ارك��ي��ز:  ي��ق��ول 
اأكثر«، ورول الح�سين تكتب لتتقا�سم مع القارئ 
لنا  تكتب  المنتظر.  وال��ف��رح  والخ�سارة  القلق 
الذين  والأ�سدقاء  القديم  بيتها  مع  ذكرياتها 
الم�سافات  وت��ع��ب  ي���وم���اً،  ال���ذاك���رة  ع��ل��ى  م����ّروا 
اأو  ينتظرها  اأح��د  األ  و�سعور  الحبيب  وفقدان 

�سيتذّكرها  على المدى البعيد: 
»انتظري �سيئاً اآخر

ي عن م�ساهدة تلك الأفالم وُكفِّ
ي  عن �سرائها. على الأقل ُكفِّ

انتظري اأ�سياء قد تحدث في الحقيقة.
انتظري مو�سم التوت
دون اأن ت�ساركي اأحداً

ظل �سجرِه.
انتظري العنب

دون اأن تتدّلي من اأرجوحته.
انتظري الليل

دون اأن تفتر�سي �سريره مع اأحد«. 
للن�سو�س خ�سو�سيتها النابعة من كونها ت�سرد 
واأحمر  الف�ساتين  فثمة  المراأة،  عالم  تفا�سيل 
ال�سفاه وم�سبك ال�سعر وطالء الأظافر واأقالم 
الكحل والعطور و�سر�سف الطاولة. ثمة امراأة 
تخاف اأن تتقّم�س �سيئاً  اآخَر فت�سبح كما تقول 

�س«: ال�ساعرة في ق�سيدة »تقمُّ
»اأ�سبحُت كنبًة

تغطيني زهور حمراء باهتة
اأتحّرك فقط ليكن�سوا الغبار تحتي

ق في التلفزيون ثقيلة اأحدِّ
لأختار حياتي المقبلة 

قد اأ�سبح مراآة
طاولة

اأو خ�سلة عنب«. 

قريباً لدى »دار الغاوون«
»اأنطولوجيا ال�شعر الإيروتيكي ال�شفاهي الن�شوي«

ل�شاكر لعيبي



العدد 25 - الإثنين  1  اآذار  2010 العدد 25 - الإثنين  1  اآذار  2010

م��ع��روف��ة في  ال��ب��رغ��وث، ت�سمية  ���س��وق 
الفرن�سية:   ع��ن  م���اأخ���وذة  وه���ي  ل��ب��ن��ان 
وت��رج��م��ت��ه��ا   »Marché aux puces«
ال��ح��رف��ّي��ة »����س���وق ال��ق��م��ل« واأّي������اً ك��ان��ت 
»الأم���ان���ة« ف��ي ال��ت��رج��م��ة ب��ي��ن ال��ب��رغ��وث والقمل 
عن  للتعبير  لفتاً  �سعرياً  ت�سويراً  فيها  اأجد  فاأنا 
ُيبتاع  الأ�سواق  النوع من  اليوم. فهذا  ال�سعر  حال 
القديمة  التحف  اإل���ى  ال��خ��ردة  ���س��يء م��ن  ك��ل  فيه 
وال��ث��رّي��ات، م����روراً بكل م��ا يخطر ف��ي ال��ب��ال من 
الجّيد  فيها  يختلط  ال��ت��ي  وال�سلع  المعرو�سات 
بالمزّور،  والأ���س��ي��ل  بالجديد  والقديم  ب��ال��رديء 
في  �����س«  »ت��ن��بِّ اأن  عليك  ���س��اّل��ت��ك  ت��ج��د  ك��ي  لكنك 
اأو  الأر����س  على  المفرو�سة  المعرو�سات  اأ�سناف 
ُتم�سي  وربما  الرفوف  وعلى  الدكاكين  زواي��ا  في 
�ساعات طويلة ول تجد �سيئاً. وهذه ممار�سة لها 
ُهواتها ومحّبوها الكثيرون الذين يتمّتعون بمثل 

هذه النزهة.
ال�سعري  البرغوث«  »�سوق  في  تماماً  اليوم  نحن 
المه�ّسمة  ال��ن�����س��و���س  ����س���يء؛  ك���ل  ُي��ع��ر���س  ح��ي��ث 
وال���م���زّي���ف���ة اإل�����ى ج���ان���ب ال��ت��ح��ف وب��ع�����س ال��ل��ق��ط 
ال���م���واد والب�سائع  ال���ن���ادرة و���س��ط ك���مٍّ ه��ائ��ل م��ن 
ال��ت��ي ل ق��ي��م��ة ل��ه��ا ي��ت��ه��ال��ك اأ���س��ح��اب ال��دك��اك��ي��ن 
عن  ي��ت��وّق��ف��وا  اأن  دون  م��ن  لت�سويقها  وال���م���زادات 
�سالت  اأي�ساً  ال�سعر  واإغرائه.وفي  الزبون  مناداة 
العر�س والدكاكين والفيترينات كثيرة ل تح�سى 
بف�سل التكنولوجيا الحديثة وانفتاح العالم على 
بع�سه. ُكتٌب مطبوعٌة ب�»حرّية« ودون اأي مرجعّية 
نقدية تمالأ الرفوف، حّتى اأ�سبح بمقدور اأّي كان 
واإخ��راج��ه  بطريقته  دي��وان��اً  ���س��اء  ُي�����س��در متى  اأن 
وا�سعاً على غالفه ما يحلو من مدائح واإطراءات 
وُكّتاب  ومنادين  باعة  و�سط  ال�سعرّية  بعبقريته 
م��ق��الت »ن���ق���دّي���ة«، وت��ر���س��ي��ح ه��ن��ا وت��ت��وي��ج هناك 
وا�ستعرا�س لب�ساعة في مكان ثالث و�سط �سجيج 

المعلنين والباعة والرّواد.
اأجل  المغّني؟  يقول  بفلو�سي«  اأغّني  »واأن��ا  ول��َم ل 
���س��ار الأم���ر ك��ذل��ك وا���س��ت��ح��اَل ال��ن��ق��ُد »ن��ق��داً« بال 
الكتاب  اإل���ى  اأ�سفنا  م��ا  اإذا  ه��ذا  ط��ب��اق.  اأو  ِجنا�س 
الورقي كلَّ ما ي�سدر على »الإنترنت« فاإننا �سنجد 
وان��ف��الِت  لنحطاطها  ح��ّد  ل  ون�سو�ساً  ك��ت��اب��ات 
لقراءة  ممار�سة  اأول  �سارت  درج��ة  اإل��ى  اأ�سحابها 
�سفحة الإنترنت وقبل اأن تفتحها هي اأن ت�سغط 
على مب�سع المحو لتنظف ما يتراكم عليها خالل 

.Delete… Delete ...24 �ساعة
ُي�ساف اإلى هذه ال�سورة البائ�سة التي تطّل علينا 
من خاللها ال�سحافة الأدبية اليومية والأ�سبوعية 
و�سواها والتي تنعدم فيها اأي مو�سوعية واحترام 
لقيمة في الن�سر حيث ال�سفقات ال�سغيرة والكبيرة 
اأُح��ْك لك« على خلفية  والإخوانيات و»ُح��ْك لي َت 
الأخ��الق��ي��ة  وح��ت��ى  الثقافية  الم�سوؤولية  ان��ع��دام 
�ساعراً  فالن  ي�سبح  كيف  تعرف  ل  فاأنت  اأحياناً. 
في  عنه  المقالت  وتتواتر  ا�سمه،  ويتكّرر  كبيراً، 
واأخ��رى مثل رق�سة رديئة للفال�س تحتّل  �سفحة 

الم�سرح الأدب����ي »ن��ق��داً« و»���س��ع��راً«، وت���رى ���س��وراً 
عن  ال�سفحات  تتناوُبها  مدّبجة  واآراء  وتعليقات 
ال�ساحة الأدبية بديوان �سبه معجزة.  »�ساعر« هّز 
يغيب  ح��ّت��ى  ال��رق�����س��ة  وتنتهي  اأي����ام  ت��م��ّر  اإن  وم���ا 

ال�ساعر وديوانه في �سبات عميق.
ندوة  اأثناء  الكويت  في  �سامتاً  البقاء  اأ�ستطع  لم 
اأق��ام��ت��ه��ا م��ج��ل��ة »ال���ع���رب���ي« ع���ن ال�����س��ع��ر ال��ع��رب��ي 
المعا�سر حيث كان المحا�سر واحداً من ال�سعراء 
المعا�سرين مكّلفاً من المجلة باإعداد درا�سة عن 
حال ال�سعر العربي اليوم. واإذا به يطّل علينا بذكر 
كّل واحد منهم  لبنان  اأ�سماء من  اأو خم�سة  اأربعة 
م�سوؤول عن �سفحة الثقافة في جريدة ت�سدر في 
بيروت! اأما ما ُينتج من �سعر في كل العالم العربي 
فال داعي حتى لذكره بل، يكفي ا�ستعرا�س �سريع 
في المقّدمة، اأو اإ�سارة خاطفة في الموؤّخرة! لقد 
كانت بالن�سبة اإلّي �سكاًل من الفجيعة ل المفاجاأة 
المفارقة  ه��ذه  على  وعّلقت  الكلمة  طلبت  ولهذا 
الم�سحكة المبكية في اآٍن واحد، فما كان من اأمر 

المحا�سر اإّل القول باأنه يعتذر واأنه يتعّلم.
الميدان  الجميل وهذا  الم�سرح  اأحالوا هذا  هكذا 
و���س��اروا  ب��رغ��وث« حقيقي  »���س��وق  اإل��ى  الح�ساري 
ف��ي��ه ���س��م��ا���س��رة وم���دي���ري ���س��ف��ق��ات. ���س��ار ال�سعر 
العربي اليوم الرهينَة الكبرى التي تتوّزعها هذه 
اللكترونية.  اأو  الورقية  ال�سحف  في  ال�سفحات 
وم����ا زاد ف���ي ال��ل��ي��ل ح��ل��ك��ة اأن�����ه ل ت���وج���د ال��ي��وم 
مرجعيات حقيقية لتقييم ال�سعر. ل جامعات ول 
مراجع اأكاديمّية ذات �ساأن ول ُدور ن�سر ذات ح�سانة 
اأدبّية تمنعها من ن�سر اأي كتاب كما هو الحال لدى 
العديد من النا�سرين الأوروبيين الذين يحافظون 
على م�ستوى الن�سر لديهم من خالل »قّراء كبار« 
يقراأون الن�سو�س قبل ن�سرها ول يمكن للدار اأن 
الذين  ه���وؤلء  بموافقة  يحَظ  ل��م  اإذا  �سيئاً  تن�سر 
تختارهم الدار نف�ُسها ولن تقبل اأي تدّخل اأو مال 
اأو دعم من اأي م�سدر كان... لم يعد في حا�سرتنا 
الثقافية اأي نوع من هذه المرجعيات والموؤ�س�سات 

الحامية لم�ستوى الن�سر، ف�سادت الفو�سى.
�سيء من  الثقافية  في حياتنا  كان  بالأم�س فقط 
هذا. كانت هناك مجالت مرموقة نعرفها جميعاً 
ونا�سرون ل يمكن �سراءهم والتاأثير عليهم وكان 
ومكانة  للناقد  وج���راأة  للنقد  حرمة  اأي�ساً  هناك 
للمحفل الأدبي الذي ي�سدر عنه. كل هذا اختفى 
و�سط هذه الغوغاء التي غمرت كل �سيء ولهذا ل 
ي�ستطيع اأحد مّنا اليوم اأن ُيثّبَت ملمحاً اأو قيمًة اأو 
جديداً في حركة ال�سعر العربي مهما كان برهاُنه 
العظيم  فال�ساعر  وجدارته.  براعته  كانت  ومهما 
ع��ل��ى �سفحة ج��ري��دة، ه��و ت��اف��ٌه غ��ي��ُر م��ع��ت��رف به 
في اأخرى، وهكذا دواليك. وكنتيجة مبا�سرة لكل 
النقدي  ب�»الإجماع«  ت�سميته  يمكن  ما  توّقف  هذا 
ال�سعري لدى مرحلة ال��رّواد حيث ُتذكر الأ�سماء 
التي ل تتجاوز اأ�سابع اليد الواحدة والذين رحل 
اأغلبهم، هم فقط يحظون اليوم بنوع من الإجماع 
ع��ل��ى م��ك��ان��ت��ه��م ودوره������م وع���ل���ى ق��ي��م��ة ع��ط��ائ��ه��م 

ال�سعري. اأما �سواهم وعددهم بالمئات، فال يمكن 
الإجماع ولو ن�سبّياً على اأي ا�سم، ذلك اأننا في هذه 
اأ�سول  النقدية وفقدنا  المرجعّية  ال�سوق خ�سرنا 
اإخ��وان��ي��ات  محّلها  لتحّل  ال��راق��ي��ة  الأدب��ّي��ة  اللعبة 

ومريدون وزبائن.
ل يمكن في هذا الوحل ال�سعري اأن ُنورَث الأجيال 
اأحد  ي�ستطيع  ل  نحن.  ورثنا  كما  �سيئاً  القادمة 
ل اإلى تحديد اأ�سماء �سعرّية عليها  اليوم اأن يتو�سّ
مرحلة  م��الم��ح  ت��ر���س��م  اأن  يمكنها  اإج���م���اع  ���س��ب��ه 
ت�سميتها  على  تعارفنا  التي  وه��ي  مهّمة  �سعرية 
قبيلة،  من  اأكثر  بلد  كل  ففي  ال����رّواد«.  بعد  ب�»ما 
ولكل قبيلة اأكثر من �ساعر وكلهم في تناحر تارة 
وهدنة اأخرى، تاركين القّراء بين اأقطاب متنافرة 
في الأحكام والقيم فمن كان ل ي�ستحق ذكر ا�سمه 
بالأم�س �سي�سبح �ساعراً كبيراً اإذا ما تمت الت�سوية 
ل  وال�سفقة  ال�سفقة،  ومتطّلبات  ل�سروط  وفقاً 
�سوق  ك��ان  الأول���ى  الجاهلية  ف��ي  نعلم.  كما  ت��دوم 
ع��ك��اظ ح��ك��م��اً وم��ن��ب��راً ي��ل��ج��اأ اإل��ي��ه ال�����س��ع��راء بحثاً 
اأن  موؤخراً  �سمعت  وقد  والتوا�سل،  العتراف  عن 
المملكة العربية ال�سعودية حاولت اإعادة بعث هذا 
ال�سوق بطريقة جديدة. لعل القائمين عليه اأدركوا 
جاهليتنا  في  تكراره  وحاولوا  المنبر  هذا  اأهمّية 
تحت  الآخ���ر  ه��و  �ساع  يبدو  كما  لكن  المعا�سرة، 

�سجيج  »�سوق البرغوث« الحديث وهيمنته.
المح�سلة  ع��ل��ى  ه����ذا  ال���ب���رغ���وث«  »����س���وق  اأَج����ه����َز 
بعد  ال��ذي جاء  الجيل  ال�سعرية لجيل كامل وهو 
اأم��ا الجيل الثالث ال��ذي يليه فهو الآخ��ر  ال���رّواد، 
اأطرافها  واح��ت��راب  ال�ساحة  ه��ذه  حلكة  في  �سائع 
�ساعر  �ساعة  كل  في  اليوم  عندنا  �سار  واأبطالها. 
يمكن  �سهر جائزة ول  وك��ل  اأ�سبوع مهرجان  وك��ل 
لأحد اأن يوؤّثر على حركة المّد ال�ساعدة هذه، فقد 
خرجت على الطور ووجدت لنف�سها قواعَد ونظماً 
واأدبّياٍت ومراجَع ل يمكن لأي �سلطة اأو منطق اأو 
جدل ردعها وتنظيم وجودها، لأن ذلك �سُيعدُّ قمعاً 
ولهذا  الم�سميات.  م��ن  �سئت  م��ا  اإل��ى  وت���ج���اوزاً... 
النقدية  الأوراق  ب��الآلف من  ال�سعر  �سوق  تمتلئ 
المزّورة. عمالٌت زائفة ل تخ�سع لأي اختيار ول 
من  بّد  ول  و�سالحيتها.  �سدقيتها  يوؤّكد  فح�س 
ال��ت��داول  م��ن  الأوراق  ه��ذه  م��ا ل�سحب  ���س��يء  فعل 
من  العربي  ال�سعر  اأخرجوا  ال�سعري.  ال�سوق  في 
اإلى ال�ساعر كرامته  اأعيدوا  �سوق البراغيث هذه. 
ودوره الحقيقي اليوم حيث تلعب الثقافة لدى كل 
الب�سرية.  تاأريخ  في  اأدواره��ا  اأعظم  العالم  �سعوب 
اأنقذوا اأعظم اإنتاج عرفته هذه الأمة منذ ولدتها: 

ال�سعر.
الكارثية ُترى هل �سنفعل  في وجه هذه الظاهرة 
فال�سمت  اح��ت��ج��اج��اً؟  ي��ده  ي��رف��ع  م��ن  ه��ل  �سيئاً؟ 
المكتوم بين الأ�سدقاء  وحده ل يكفي والحديث 
ل جدوى منه، واإّل ف�سنقول في اآخر المطاف مثل 
غاليلو الذي هّددوه بال�سنق اإذا لم يقّر باأن الأر�س 
م�سّطحة ول تدور، حيث تراجع قائاًل لهم: افعلوا 

ما ت�ساوؤون �ساأقّر لكم بذلك »ولكنها تدور«.

ل�����س��ت ب�����س��دد ال��ك��ت��اب��ة عن 
»خ��ب��ط الأج��ن��ح��ة« لأمجد 
ن���ا����س���ر. ف��ق��ط اأرغ������ب في 
اإقامة تنا�س ما مع الكاتب والكتاب 
في اآٍن واحد. فاأمجد نا�سر هو من 
ب��ي��ن ���س��ع��راء ع���رب ق��ّل��ة ت��رغ��ب في 
اأك��ان��ت  ���س��واء   - ن�سو�سهم  م��ح��اورة 
اأم ن��ث��راً - ح��ال��م��ا ت��ف��رغ من  ���س��ع��راً 
ت��ح��ّرك فيك مما هو  ق��راءت��ه��ا، لما 
ك���ام���ن ت��ح��ت ���س��ط��ح ال���ب���داه���ة. في 
والرحيل«  والمقاهي  المدن  »�سيرة 
���س��ي��ج��د ك���ل م���ّن���ا ���س��ي��رت��ه ب��ط��ري��ق��ة 
اإل��ّي ك��ان ه��ذا الكتاب  م��ا. وبالن�سبة 
ب�سبب ما ع�سته  ربما  كتاب مرحلة، 
م��ن ت��ن��ّق��الت ف��ي ال�����س��ن��وات ال��ث��الث 
ال��م��ا���س��ي��ة. ك��ن��ت ب��ح��اج��ة اإل����ى لغة 
ط��ري��ق ت��راف��ق��ن��ي وت��وؤن�����س��ن��ي ف��اأت��ت 
وقتها  ف��ي  ال�سديقة  ال�����س��ي��رة  ه���ذه 
الدفق  اأق��راأ  لعّلني  المنا�سب تماماً. 
الإن�ساني الم�ساحب للن�س اأكثر من 
�سيئة،  خ�سلة  ولعلها  نف�سه.  الن�س 
�سخ�سية  ال��ق��راءة  تكن  ل��م  اإن  لكن 

بالدرجة الأولى فكيف تكون اإذاً؟
بين قبر�س ولندن والقاهرة وعّمان، 
م��روراً بمدن اأخ��رى، ينتقل ال�سرد: 
يرتدي المعطف الرمادي ويتقوقع 
في بريطانيا العظمى، يت�سّم�س في 

دفء قبر�س ال�سغيرة حيث ي�ستنقع 
الوقت، يرجع اإلى المدينة الأم التي 
ج���ّف ���س��رع��ه��ا ع���ّم���ان، ي��ن��ط��ل��ق اإل���ى 
في  الأف��ك��ار  تتخّمر  حيث  ال��ق��اه��رة 
ِجرار ال�سداقة، يرتاح قلياًل هناك، 
ًة  م��رَّ ال�سابقة  جولته  يعيد  اأن  قبل 
ت��ه��داأ.  اأخ���رى ف��ي ح��رك��ة لولبية ل 
الثابت الوحيد هو الطريق وكل ما 
اللغة  ب��ا���س��ت��م��رار:  يتغّير  ذل��ك  ع��دا 
والأم���ك���ن���ة والأ����س���خ���ا����س وال�����راوي 

نف�سه. 
تاأريخاً  الكتاب  ه��ذا  البع�س  يعتبر 
ل��م��خ��ا���س ج��ي��ل ال�����س��ب��ع��ي��ن��ي��ات، منذ 
عنوانه »خبط الأجنحة« الذي يكّثف 
م���ح���اولت ذل����ك ال��ج��ي��ل ل��ل��ط��ي��ران 
اأوًل  خ����ارج ق��ف�����س ال���ث���واب���ت، ل��ك��ن��ه 
تاأريخ ل�سيرة �سخ�سية رغم احتوائه 
على هذا الكم الهائل من ال�سهادات 
على  وال�سيا�سية  الأدبية  الجماعية 
�سعري  اإح�����س��اء  اإن���ه  لنقل  ال�����س��واء. 
ل��ك��ل م���ا وق����ع خ����ارج ال�����س��ع��ر خ��الل 
اإح�ساء  ال��ك��ب��رى.  ال��ت��ح��ّولت  ع��ق��ود 
الأم��ك��ن��ة،  اأ���س��م��اء  حمل  واإن  للزمن 
فعّمان اأو القاهرة اأو بيروت تح�سر 
اأكثر من مّرة في الكتاب، لكن بوجوه 
مختلفة مع كل زيارة، حتى تخال اأن 
عينك تلتقط ا�سم المدينة المكتوب 

اأمامك بروؤية مغايرة كل مّرة.
التي  لندن  ع��ن  نا�سر  اأم��ج��د  يكتب 
من كونها مدينة  تعقيداً  »اأكثر  هي 
ال�سباب«، عن »م�ساءلة الحنين« في 
القاهرة وعن  »م��الق��اة«  ع��ّم��ان، عن 
هناك  اأو  هنا  لكنه  ب��ي��روت.  م��غ��ادرة 
»الوطن«  ت�سنيف  �سرك  في  يقع  ل 
و»ال���غ���رب���ة« ب���ل ي���ت���رك ل��ل��م��ك��ان اأن 
الكاتب  ي��ت��اأرج��ح  نف�سه.  ع��ن  يعلن 
وال�سمير  ال�سخ�سي  ال�سمير  بين 
ُي��ف�����س��ح  اأن  دون  م����ن  ال���ج���م���ع���ي، 
التي  الجماعة  طبيعة  عن  �سراحة 
مثاًل  فيقول  م��ّرة،  كل  اإليها  ينتمي 
»ُط��ردن��ا من بيروت« )ال���»ن��ا« تحمل 
معنًى �سيا�سياً هنا(، ويقول »احتملت 
م��ع��ن��ًى  )وه�����ن�����ا  الأول«  ���س��خ��ب��ن��ا 
�سرعان ما ت�سيف  وك��ق��ارئ  اأدب��ي��اً(. 
الوا�سعة  الجماعة  ن��ون  اإل��ى  نف�سك 
كنَت  اإن  �سيما  ل  ه��ذه،  والم�سيافة 
في  الحديثة  ب��داوت��ن��ا  خ��ب��روا  ممن 
ال��ت��ن��ّق��ل م��ن م��ك��ان اإل���ى اآخ����ر، زادن���ا 
من  يت�ساقط  وم��ا  والعين  الطريق 
نون  ا�ستخدمُت  هل  ال��ك��الم.  �سالل 
الجماعة اأي�ساً؟ األم اأقل هي عدوى 
اأمجد نا�سر التي ل بّد �ست�ساب بها 
كلما وقع بين يَديك كتاب من كتبه 

اأو خبط من اأجنحته.

العام  تاأ�ّس�ست  �سعرية،  �سهرية، 
»م�ؤ�س�سة  ل���دى  ت�����س��در   ،2008
الم�ؤ�س�سة  الثقافية«، وهي  الغاوون 
الف�سلية،  »ن��ق��د«  مجلة  ل���:  الأم 
جمعية  ل��ل��ن�����س��ر،  ال����غ����اوون  دار 
العربي  ل���أدب  للترويج  ال��غ��اوون 
ف���ي ال��ع��ال��م )ق��ي��د ال��ت��اأ���س��ي�����س(

رئي�سا التحرير
زينب ع�ّساف � ماهر �سرف الدين

م�ست�سار التحرير
�س�قي عبد الأمير

المهتار كمال  الم�سوؤول:  المدير 
العاقات العاّمة: كارمن �سمع�ن
�سابا ج�ليا  المالية:  الإدارة 
�سالم م��اي��ا  ال��ف��ّن��ي:  الإخ�����راج 
الموقع اللكتروني: رجا المهتار
اأح���م���د اهلل  ع���ب���د  ال����ر�����س����وم: 

مكاتب التحرير
ال����لي���ات ال��م��ت��ح��دة الأم��ي��رك��ي��ة 
 � م���ل���ف���ن���دي���ل   � م��ي�����س��ي��غ��ي��ن   �
17953 �����س����ت����ري����ت  ه����ي����ن����ا 

ت: 0013134299194
17953 Hanna st Melvindale 
MI 48122 - U.S.A

مكتب الإدارة
الحمرا   ب:  ���س.   � بيروت   � لبنان 

5626 � 113
ت: 009614022058

المرا�سات
info@alghaoon.com

موقع »الغاوون« على ال�سبكة
www.alghaoon.com

ال�ستراك ال�سنوي
الدول  اأميركيًا،  دولرًا   20 لبنان: 
العربية: 50 دولرًا اأميركيًا. اأوروبا 
اأم��ي��رك��ي��ًا. دولرًا   70 واأم��ي��رك��ا: 

carmen@alghaoon.com
تلف�ن: 009613835106

اأ�سعار البيع
���س���ري��ا:  ل���ي���رة،   2000 ل��ب��ن��ان: 
جنيهات،   3 م�����س��ر:  ل��ي��رة،   30
الإم������ارات: 5 دراه����م، ال���لي��ات 
دولرات  3 الأميركية:  المتحدة 

داعمون
������س�����ل�����ي�����م ال�����������س�����ح�����ن�����اوي

العج�ن  ح��ام��د   � خ��ّي��اط  ف���ادي 
� ع������ن ج��اب��ر ن���دي���م ����س����م���ط 

لمعا�سدة »الغاوون«
الت�سال على

009613835106

 200 للمعا�سدة  الأدن���ى  )ال��ح��ّد 
يعادلها( م��ا  اأو  اأم��ي��رك��ي  دولر 
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ُتعّرف مجلة »الآداب« 
نف�سها )على موقعها 
اللكتروني( على ال�سكل الآتي: »... 
الأب��رز لحركة  ال�سجّل  وتبقى  كانت 
العربي  العالم  ف��ي  والثقافة  الأدب 
درا�سة  وي�ستحيل   )...( ال��ي��وم  حتى 
عربية،  ثقافية  اأو  اأدب��ي��ة  ظاهرة  اأي 
مكّر�سة اأو جديدة، من غير الرجوع 

اإلى هذه المجلة القّيمة«.

ق��������������ال ال�������������س������اع������ر 
�سميح  الفل�سطيني 
ال��ق��ا���س��م ف��ي ات�����س��ال ه��ات��ف��ي اأج����راه 
على  مجاملة«  »ب���دون  برنامج  معه 
ل�سان  »اأن��ا  التون�سية:  »حنبعل«  قناة 
الخليج«.  اإل��ى  المحيط  م��ن  ال��ع��رب 
وعندما قاطعه اأحد ال�سحافيين في 
الأ�ستوديو مت�سائاًل حول من منحه 
القا�سم:  ق��ال  التفوي�س،  ه��ذا  مثل 

»�سعبي هو من منحني ذلك«.

ق������ال������ت ال���������س����اع����رة 
ال�سورية ر�سا عمران، 
في حوار اأجراه معها ح�سين بن حمزة 
30 ك��ان��ون الثاني  »ال������راأي«  )م��وق��ع 
2010(  اإن مهرجان ال�سنديان الذي 
ثقافي  »تحول من مهرجان  ُت��دي��ره 
���س��وري اإل����ى ع��رب��ي ث��م اإل����ى دول����ي«، 
متابعًة كالمها اإنه بات »اأهم مهرجان 
ثقافي عربي ويفوق بالأهمية العديد 

من المهرجانات  العالمية«.

قال ال�ساعر ال�سوري 
م���ن���ذر م�������س���ري ف��ي 
حوار اأج��راه معه خلف خلف )موقع 
»ج��دار«(: »لو �سدرت اأعمالي ب�سكل 
مت�سل�سل طبيعي، لو جرى ت�سويقي، 
لو ترجمت اإلى لغات كثيرة... لكنت 
ال�ساعر  كنت   .)...( عالمياً  �ساعراً 
ال�������س���وري ال��خ��ام�����س )ن�����زار ق��ّب��ان��ي، 
�سنية  ال��م��اغ��وط،  اأدون��ي�����س، محمد 
�سالح(، في اأنطولوجيا ال�سعر العربي 
األمانيا  ف��ي  ���س��درت  ال��ت��ي  المعا�سر 
�سوت  اأه���م  باعتباري  وذل���ك   ،2000
�سعري في الربع الأخير من القرن 
الثمانينات  اأنا منذ  الع�سرين! )...( 
لم اأعدم اأنا�ساً كانوا يقولون لي اإنهم 
عالمي. �ساعر  اأن��ي  على  يقروؤونني 

بعد  ����س���ع���ب،  اإدم��������ون  اأن 
طرده من جريدة »النهار«، 
جريدة  في  الجديد  عمله  ب��داأ 
»ال�����س��ف��ي��ر« ب��م��ق��ال اف��ت��ت��ح��ه ب��ق��ول 
م���اأث���ور ع���ن ع��ل��ي ب���ن اأب����ي ط��ال��ب: 
منهم  خ����ي����راً  ب��ه��م  اهلل  »اأب����دل����ن����ي 

واأبدلهم بي �سراً لهم مّني«.

�سدرا  فا�سل  جهاد  اللبناني  ل���»ال��ن��اق��د«  كتابان 
لدى »دار ال�ساقي« ل يف�سل بينهما �سوى اأ�سهر 
معدودة، يتناولن مديح عبقرية ال�ساعر والوزير 

عبد العزيز خوجة.
�سعر  م���ع  ح����وار   - وال��م��غ��ّن��ي  »ال��ق��ي��ث��ارة  الأول: 

عبدالعزيز محيي الدين خوجة« )دار ال�ساقي(.
والثاني: »المنارة والبّحار - درا�سة في �سعر عبد 

العزيز محيي الدين خوجة« )دار ال�ساقي(.
اإذاً، »القيثارة والمغّني« و»المنارة والبّحار« )نتوّقع 
اأن يكون ا�سم الكتاب الثالث »الفار�س والح�سان« 
اأو »الزنبق والريحان«(... وكاأن لم يبَق من كتب 
التي  الكتب  �سوى  ال�ساقي«  »دار  تن�سرها  نقدية 
تدور حول �سعرية ال�سفير ال�سابق خوجة، وكاأن 

ل م��وه��ب��ة ���س��ع��ري��ة 
اإليها  ياأن�س  عربية 
»ق��ل��م« ج��ه��اد فا�سل 
ال��وزي��ر  م��وه��ب��ة  اإل 

الحالي خوجة.
ب���ال���ط���ب���ع ن����ح����ن ل 
ن��ع��ت��ب ع���ل���ى ج��ه��اد 
ف��ا���س��ل ال���ذي اع��ت��اد 
»كتب«  ت��األ��ي��ف  على 
نعتب  لكننا  ك��ه��ذه، 

على دار تّدعي التنوير �سرعان ما ينقطع َنَف�ُسها 
اأمام حفنة من الدولرات.

ا���س��ت��غ��ّل  غ�����زال  خ���ال���د  اأّن 
ال��ح��ال��ة ال���م���ت���رّدي���ة ال��ت��ي 
اإليها �سفحة »اأدب فكر  و�سلت 
ف���ن« ف��ي ج��ري��دة »ال��ن��ه��ار« لإع���ادة 
يعود  التي  القديمة  مقالته  ن�سر 
تاريخ بع�سها اإلى ثمانينيات القرن 

الفائت.


